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ЭМЛАЛТАШ 
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10-шо лаштык

45-ше (811)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

21 ноябрь,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Кидмастар

Советский район Изи Руя- 
сола ялыште илыше тале 
кидмастар Николай Василь- 
евич Лапшин деке унала 
Кужмарий ял администра-
цийын вуйлатышыже Иван 
Янцев дене мийышна. Нуно 
йолташ улыт улмаш. Тудын 
нерген Иван Аркадьевич 
тыге каласкалыш:

– Николай Васильевичым 
Кельмаксола школышто 

«Тыгай техникым 
кевытыште 

директорлан ыштымем 
годсекак пеш сай специа-
лист семын палем. Ныл ий 
авиамодельный кружокым 
вуйлатен, йоча-влакым тех-
никылан кумыла‰ден. Шке 
жапыштыже район кўк-

шытыштє тудын вуйла-
тымыж почеш йоча-влак 
ятыр самолет ден яхтын 
модельыштым ыштеныт. 
Пеш тале кидмастар.

Умбакыже 8-9 ше лашт.

Кидмастар Н.Лапшин
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Р.ЧЕПАКОВА 

Социальный полыш

Вольык озанлык

Калык календарьым  
лышташлен

ТАЧЕ – вожым чумырышо 
пакчасаска нєшмым ўдаш, 
теплицыште ончылгоч ям-
дылыме йыра‰ыш тыгы-
де шоганым ужаргылан 
шындаш келшыше кече. 
Пуше‰ге ден вондо йыты-
рысе кумдыкым мульчиро-
ватлыман. 

Шокшемдыме теплицысе 
кушкыллан органический 
ўя‰дышан ешартыш коч-
кышым пуэн, тудын кушмо 
жапшым вия‰дыман. Чот 
кылмен шуктен огыл гын, 
мландым кўнчен, шошылан 
йыра‰ым ямдылен кодаш 
келшыше кече. Теплицысе 
йыра‰ысе рокым пушкы-
демдаш, ураш йєнан кече. 

Чер ден шукш-копша‰ге 
ваштареш садысе куш-
кылыш аярым шыжыкташ 
йєнан кече. Шокшемдыме 
парникысе озымым, росо-
там пикироватлаш келшы-
ше жап.

Пеледышым ончен куш-
тышылан шоган, вож дене 
шукемше шукияш пеле-
дышым шындаш сай кече. 

Таче нєшмым лазырташ 
пышташ ок йєрє – сайын 
ок шыте. Теплицыш ўды-
шаш нєшмым, йўштє ошмаш 
урен, леве вўдыштє кучен 
«помыжалтараш» пыштыман.

Садысе пуше‰ге ден 
вондо гыч черле, пуа‰ше, 
тыгыде укшым шуэмден 
кора‰дыман.

Лум возын шуктен огыл 
гын, кугымєр йыра‰ысе 
кошкышо лышташым пўчке-
даш лиеш. Шыже мучаште 
погымо саскам кылмыкташ 
пыштыман.

Калыкыште ты кече Микал 
кече семын палыме. Ожно 
кресаньык-влак ты жаплан 
ялозанлык тургымым му-
чашлен шуктеныт. Тачысе 
игечым ончен, теле могай 
лийшашым мужедыныт.

Ты кече дене кылдалтше калык пале
 Игече йўштє гын, декабрьыште да январьыште лум 

шуко лиеш.
 Эрдене нугыдо тўтыра шога – вашке левешта.
 Кече ояр да шокшо гын, теле кужу да йўштє лийшаш.
 Эрдене покшым налын гын, луман телым вучыман.
 Таче молгунамсе деч ондак волгыжалтме гай чучеш 

гын, игече ончыкыжым палынак йўкшемда.
 Иман, лўсан пуше‰гыште пўгыльмє шагал – теле леве 

лиеш.
 Эрденак ночко лум тарвана – йўран теле шогаш 

тў‰алеш.
 Тумышто тумлеге шуко гын, луман леве телым вуче-

ныт.

21 ноябрь (изарня). Катлыше тылзе – 
™дырыштє. Тиде кокла лектышан  

шўдыр пале (Вож кече)

Пособийым  
кўзыктеныт

2020 ий 1 январь гыч мўшкы-
ран коштмо да азам ыштыме 
шотышто пособийын кугытшо 
140 кечаш отпусклан эн шукы-
жо 322190 те‰геат 40 ыр мар-
те кўза, тений тудо 301 тўжем 
те‰ге лийын.

– 1,5 ияш марте икшывым ончы-
мылан тылзе еда тўлыман эн кугу 
пособият 26 тўжемат 152 те‰геат 
27 ыр гыч 27 тўжемат 984 те‰геат 
66 ыр марте кўза, – маныт Соци-
альный страхований фондышто. 
– Пособийым шотлен лукташлан 
пытартыш кок ийысе пашадар на-
лалтеш, но тудо палемдыме базе 
деч кугу огеш лий. Жаплан пашам 
ыштен кертдыме шотышто посо-
бийын кугытшо эн шукыжо ик кечы-
лан 2301 те‰геат 36 ыр марте кўза, 
тений тиде суммо 2150 те‰геат 68 
ыр лийын.

М.ИВАНОВА

Ушкал шагалемеш
Советский районышто тений 

индеш тылзыште тўшка ден 
фермер, тыгак шке озанлык да 
индивидуальный предприни-
матель-влакын ашныме тўкан 
шолдыра вольыкышт 1334 вуй-
лан шагалемын.

РАЙОНЫШТО шєрым вич ялозан-
лык предприятий ден ныл фермер 
ыштен налыт. Кажне ушкал деч 
кокла шот дене 3481 килограмм 
шєрым лўштымє. Фермер-шамыч 
440 тонным шупшылыныт. Ончыл 
верым «У илыш» колхоз куча. Тыште 
1942 тонным ыштен налыныт, тиды-
же пўтынь районын лўштымє шєр 
гыч нылле процентше лиеш. Тиде 
озанлыкыште кызыт эн шуко, 1595 
вуй, тўкан шолдыра вольыкым, ты-
шеч 460 вуйжо – ушкал, ашнат.

Но вольык ий еда шагалем то-
леш, поснак – шке озанлыкыште 
ашныме вольык. Ынде е‰-влак шке 
озанлыкыштышт тўкан шолдыра 
вольыкым 1549 вуйым гына ашнат, 
ушкал 575 веле кодын. А тичмаш 
налмаште пўтынь районышто уш-
кал кодшо ийысе 1612 вуй гыч 1245 
вуй марте шагалемын.

В.СМОЛЕНЦЕВ
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ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Ида ондалалт

1. Ик эн проста да 
ўшанлылан шот-

лалтше аралтыш – пўнчє 
лўс. Иктыш кылдыме вош- 
тырым пўтыралман да, 
мланде ўмбак темдалын, 
3-4 кермыч дене пызырык-
тыман. ™мбачынже пўнчє 
лўсым 20-30 см кўжгытын 
оптыман. Тыгай аралтыш 
дене вондо шагал луман, 
32 градус йўштымат чытен 
лектын кертеш, 70% наре 
лышташнер илыше кодеш. 
Но игечын левештен йўк-
шемдымыж годым аралтыш 
йымак вўдыжгє логал се‰а. 
Южым сайын колтымыжлан 
кєра лўс йымалне вўдыж-
гє кужун ок шого, вондо 
укш вашке кошка. Аралтыш 
йымалне укш ырен шўяш 
тў‰алеш манын лўдшаш 
уке.

Но ситыдымашыжат уло. 
Ты йєн ошман мландылан 
келшен ок тол. Лўс вондо 
укшым йўштє деч шылта гы-
нат, вожшым арален коден 
ок се‰е. Ошман мландыште 
кушкылын вожшо келгыште 
огыл, кўшнырак верланен, 
а игече йўкшемдымеке, ту-
дым пытарен кертеш.

2. Пилашўк. Ты йєн 
тыршымым йодеш 

гынат, тўрлє мландыште, 
ошманыштат, виноградым 
кылмымыж деч ўшанлын 
арала. Тидлан мландыш 
плёнкым шаралтыман. Уке 
гын мланде гыч вўдыж-
гым шупшшо пилашўк деч 
пайда ок лий. Пўтырал-
ме воштырым ўмбакше 
вера‰дыман, вара 20 см 
кўжгыт пилашўкым ша-
валтыман, шифер дене 
(вўдыжгє деч аралаш) ле-

ведман. Тыге виноград 
кеч-могай йўштымат чытен 
лектеш. А эн тў‰жє – куш-
кыл эре кукшо лиеш, леве 
пагыт марте ырен шўйын 
ок шукто.

3. Рок. Южо пакчазе 
вондым мландыш 

пўтырал пышта да ўмба-
чынже рокым кўжгынрак 
шавалта. Икте тидым ўшан-
ле йєнлан шотла, весе те-
лым виноград ырен шўеш, 
кылма манын кора‰еш. Ты-
гай аралтыш мланде ден 
игечын могайрак улмышт 
дене кылдалтын. Мутлан, 
пургыж рок дене леведме 
виноград йўштым сайын 
чытен лектеш гынат, во-
штыр ўмбач ошмам шавал-
таш гын, кылменат кертеш. 
А теле ночко лавыртышан 
гын, кушкыл шўйын се‰а.

Умбакыже лиеш

Йўштым сайын чы-
тыше манын, виног-
радым ужалыше-
шамыч кызыт тўрлє 
сортым темлат. Пуй-
то 35 градус йўштым, 
левед кодыдеат, 
сайын чытат манын, 
садоводым ўшанда-
раш тєчат. Чынжым 
гын тыге огыл. Кок 
сорт, «Изабелла» 
ден «Лидия», веле 
теле йўштым сайын 
чытен лектын кер-
теш. А моло сортым 
леведде кодаш ок 
лий. Кунам э‰ертыш 
гыч мучыштараш? 
Виноград уам телы-
лан могай материал 
дене левед кодаш 
ўшанлырак?

Виноградым  
телылан левед  

шуктенда?
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Йодмыда почеш

– Йолтаган шелышталтын? 
Йолым шокшо вўдыштє ла-
зыртыза, йолтаганыш шин-
чал-мўй вартышым (3:1) йыгы-
за, целлофан дене пўтыралза 
да носким чийыза. Процеду-
рым эше 2-3 гана ыштыза.

– Псориаз деч 2 кўчымє 

муношым 2 кугу совла мўй, 
200 г солидол да 1 тюбик 
йоча крем дене йєрыза. Тиде 
мазьым тургыжландарыше 
верлаш йыгыза.

– Писынрак шўтлыжє ма-
нын, кокшашке 2 кўчымє мун- 
оптем, 20 г мўй, 3 г шинчал да 

ложаш дене ыштыме лепош-
кам пыштыза.

– Шўйшє сусыр деч 200 г 
кечшудо ўйыш 2-3 кугыпўкш 
лышташым пыштыза да 2-3 
кече шинчыктыза. Вара 5-7 
минут шолтыза, эше 2-3 кече 
шинчыктыза, шўрыза да су-
сырыш йыгыза.

Эмлалташ огыл гын,  
 мо лиеш?

Врач «II типан сакыр диабет» диаг-
нозым шынден. Палынем ыле: темлыме 
йєнжє дене ом эмлалт гын, мо лиеш?

И.МИТЯКОВ
Волжский район

II типан сакыр диа-
бет – серьёзный чер, 
I типан диабет дене 
т а ‰ а с т а р ы м а ш т е 
тудо кугу ийготышто 
вия‰еш. Диагнозым 
шындыме марте, а 
тидыже шукыж годым 
айдемын тазалык шо-
тышто нелылыкым 
шижаш тў‰алмекыже 
лиеш, чер шкеж нер-
ген ятыр ий нигузеат 
огеш палдаре.

Врачын темлыме 
йєнжє дене эмлалташ 
огыл гын, тўрлє чер 
вийым налын кертеш. 
Мутлан,

 шўм чер. II типан 
сакыр диабет чўчкы-
дынжє шўмлан нелы-
лыкым ышта. Контр-
ольышто кучыдымо 
глюкозо вўргорно ден 

нервым пытара, да 
тыгай черан паци-
ент-шамычын чумыр 
чотышт гыч 75 про-
центше шўм чер дене 
кола.
 Верге чер. Ай-

демын тиде органже 
кєргым эрыкта. Са-
кырын шукеммыжлан 
кєра вергысе тыгы-
де вўргорно-влак 
шўка‰ын, шондым 
кондыштарыше сис-
темын пашаже пуж-
лен кертыт. Чыла 
тиде вергым локты-
лын се‰а. Диабет не-
фропатий але вергын 
пашам ышташ чарны-
ме амал 43 процент 
случайыште сакыр 
диабет дене кылдал-
тыныт.
 Гангрене. Ди-

абет годым сусыр 

пеш кужун илана, 
а южгунам йєршын 
огеш илане. Нерве 
пужлымылан кєра 
вўргорнат локтылал-
теш, да кид-йолышто 
вўр начарын кошташ 
тў‰алеш. II типан 
диабетым контро- 
льышто кучаш огыл 
гын, пациентын ила-
ныдыме сусырышты-
жо инфекций вия‰ын 
кертеш. Тидлан кєра 
южгунам йолысо 
парням але йолым 
тичмашнек пўчкаш 
логалеш.
 Диабет кето-

ациоз. Тыгай сынан 
чер вия‰ме годым 
организмыште сакыр 
олмеш коя кучыл-
талтеш. Вараже коя 
деч кодшо кетон ор-
ганизмыште да вўр-

горнышто погынаш 
тў‰алеш. Тудын кугу 
дозыжо аяран лиеш. 
Диабет кетоациоз 
шуэн вашлиялтеш, 
тудым утларакше па-
циентын пневмоний 
але инфекций гай 
моло чер дене ор-
ланымыж годым ра-
шемдат.
 Диабет ретино-

патий – вия‰ше шин-
ча чер сокыреммаш 
марте шуктен кертеш. 
Врачын темлыме йєн-
жє дене эмлалташ 
гын, тыгай азап деч 
утлаш кугу ўшан уло.
 Пєръе‰ про-

блеме. Вўргорно 
шўка‰мылан да не-
рве пужлымылан кєра 
пєръе‰ ўдырамаш 
дене йєратен мален 
огеш керт.

Коваште чер деч Кўлеш лийын кертеш
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Уксусым йўаш гын?
Йыжы‰ корштымо деч олма уксус пол-

шен кертеш.
1. Тургыжландарыше кидым але йолым  

1 стакан олма уксус да 6 стакан леве вўд вар-
тышыште кучыман. Шўй але капкылын вес 
ужашыже корштат гын, тиде кумдыкыш ком-
прессым пыштыман.

2. 2 кугу совла олма уксусым 1 кугу совла 
оливке ўй дене йєрыман, тиде вартышым кор-
штышо йыжы‰ыш шы‰дарен йыгыман. Тем-
лыме йєн дене чўчкыдын пайдаланаш гын, 
йыжы‰ чер эрта.

3. 300 г вўдыш але емыж-саска сокыш 3 кугу 
совла олма уксусым пыштен лугыман. Пайдале 
напиткым кечеш 3 гана кочмо деч ончыч йўман.

...Але пастым кочкаш
Академик Николай Амосов неле опера-

ций деч вара черле-влаклан организмым 
писынрак пе‰гыдемдаш полшышо вар-
тышым кочкаш темлен, но тудо таза е‰-
шамычланат моткоч пайдале манын.

ПАСТЫН рецептше тыгай: 500 г дене налме 
изюмым, курагам, инжирым, томдымо черно-
сливым, кугыпўкшым да 1 лимоным (шўмжыге) 
мясорубкеш пўтырыман, тышкак 500 г мўйым 
ешарыман. Чыла тидым сайын йєрыман. Вар-
тышым янда йо‰гытыш оптыман да холодиль-
никыш шындыман.

Микроэлемент ден витамин-влаклан поян 
вартышым варене семын кочман.

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташТергеныт – полша

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

1, 8, 14 и 22 декабря.

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

Умшам петыраш огеш кўл
Эр-кас еда пўйым эрыктыме, тыгак кажне 

кочмо деч вара йыгыжгын ўпшымє, кариес 
вия‰ме деч умша кєргым гвоздике настой 
дене шўалтем. Тыге ыштыме дене шўлышем 
палынак свежа‰ын.

1 л пурыман янда атыш 100 г гвоздике пеледыш-
лыкым пыштем да шолшо вўдым йо‰гытын а‰же 
марте темем. Атым пўтыртышан петыртыш дене 
петырем да пычкемыш верышке 1 арнялан шын-
дем. Вара настойым шўрем, лазыргыше гвоздикым 
0,5 л пурыман янда атыш пыштем да адакат шолшо 
вўдым темем. Пич петырыме йо‰гытым пычкемыш 
верыште 1 арня кучем. Ямде настойым шўрем да 
ончычсо дене йєрем, кленчалашке темкалем. Ик-
тыжым висаш лийме изи стакан дене пырля ван-
ныйыште кодем, молыжым шкафыш кора‰дем. На-
стой огеш локтылалт да 3 арнялан сита.

А.ШАБАЛИНА
Шернур район

 Лўсыштє кием
Ковамын мутшо почеш, шужен ийла годым 

цинга чер авалтыме деч лўс настойым йўыныт 
да киндым пышташ шуктымо руашыш кож ден 
пўнчє име порошокым ешареныт.

МЫЙ шужен ом иле, но идалыкын йўштє пагыт-
шылан лўсым поген шапашлем. Тудым кушкылын 
укшлаж гыч парняшан резинке пиж дене кўрам, 
коштем да йытын мешакыш оптем.
 Кокырымо да иммунитет лушкымо годым 1 

стакан свежа лўсым мясорубкеш пўтырем, тиде 
немырым 2 стакан мўй дене йєрем. Вартышым 
янда атыш оптем да холодильникыш шындем. Кы-
лмен черланыме годым лўс-мўй вартышым кечеш 
3 гана 1/2 изи совла дене подылам, почешыже 
леве вўдым йўам. Кокыртыш але бронхит орлан-
дарыме годым о‰ышкат йыгем.
 Нер петырныме, логар корштымо годым инга-

ляцийым ыштем. Кумда салмашке лўсым шавал-
тем, шолшо вўдым темем да тиде парым одеял 
дене леведалтын шўлем.
 Лўс настойым (1 стакан вўдлан – 1 кугу совла 

име) 1 лимонын сокшо да 1 изи совла мўй дене 
йєраш гын, витаминлан поян чапле напитке лек-
теш. Тылеч посна тудо эше шекшым кондыштара.
 А эше кыдалыш массажым ыштем – лўсым 

шавалтыман солыкышто кием. Коваштым ынже 
сусырто манын, коштымо лўсым пар дене изишак 
пушкыдемдем.

Е.ДАНИЛОВА
Морко район
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            15-20
Свежа ковышта (1 кг) –            15-20
Помидор (1 кг) –         90-140
Шке пакчаште куштымо     
     помидор (1 кг) –               160
Кияр (1 кг) –          25-100
Шоган (1кг) –          30-100
Кешыр –           15-40
Йошкарушмен –                35
Чеснок –        140-250
Хурма (1 кг) –        120-200
Олма (шке пакчаште      
     куштымо, 1 кг) –          60-100
Пєчыж (1 л ведра) –                240
Турнявєчыж (1 кг) –               250
Чодыра пўкш (1 л ведра) –               300
Грецкий пўкш (1 кг) –               250
Кечшудо (1 кг) –          80-140
Мўй ( 1 кг) –        430-600
Шєр (1,5 л) –            80-90
™мбал (0,5 л) –         150-160
Торык (1 кг) –        240-260
Телылан ямдылыме      
     тўрлє салат –         100-130
Шке ончымо комбо,      
     лудо шыл (1 кг) –                500
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карп (1 кг) –               250
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Пидме носки-тапычке –        150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –                100
Тумо выньык –         100-150
Куэ выньык –           70-80
Лўмегож выньык –            60-80

Йошкар-Оласе рўдє пазары-
ште тиде арнянат 
ужалаш лекше е‰-
влак кокла гыч эн 
шукынжо шке пак-

чаштышт ончен куш-
тымо олмам, моло емыж-
саскам ужалат. Пўкшым, 

кечшудым, лудо, комбо, моло 
шылым, ўй-торыкым темлыше-
шамычат улыт.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Йыгыман огыл, 
перкалыман

– ™мбал, йыра, нугы-
демдыме шєр деч кодшо 
палым энзиман мушмо 
средствыште лазыртыман, 
вара туштак мушман.

Меж гыч пидме вургем гыч лавырам, моло 
палым кузе пытараш да кора‰даш лийме дене 

таче тендам умбакыже палдарена.

– Вургемыш иктаж-
могай косметический 
средстве але крем ло-
галын, да пале кодын 
гын, тудым тыглай муш-
кын гына куштылгын 
пытараш лиеш.

– Шариковый ручка, 
фломастер, помаде 
деч палым пытараш 
эн ончычак тудым 
спирт дене нєрты-
ман, вра мушман.

– Ош тўсан вургемыште 
пунышкымо пале уло? Туге-
же тудым водородын пере-
кисьше дене пытарыман.

– Кўчым чиялтыме 
лак логалын гын, аце-
тон дене кора‰дыман.

– Духи тамлын ўпшалтеш, 
но чот шыжыктыме годым 
вургемыште палымат ко-
ден кертеш. Тудым пыта-
раш спиртым але бензиным 
«тушкыман», вара мушман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Чыве шылым кокла 
кугытан ужаш-влаклан 
пўчкедена да чевер-
гаш тў‰алмешкыже 
жаритлена. Шыл вў-
дылалтмешке, шокшо 
вўдым, пел тыртыш 
семын пўчкеден жа-
ритлыме шоганым, ўм-
бал гыч (сметанный) 
соусым пыштена да 15 
минут наре тушитлена. 

Шылын кўын шумыж 
деч 10 минут ончыч 
тыгыдемдыме грецкий 
пўкшым, чеснокым, 
пурысым, ик ужаш пе-
трушкым пўчкеден пыш- 
тена да тул ўмбал-
не кучена. ™стембаке 
шындыме деч ончыч 
тушко кодшо петруш-
кым пыштена.

Перкан лийже!

«Эрвел гыч  
пайрем» 

чыве

Тыге ямдылыман: 
муным, сакырым, ва-
нилиным пыштен 
лугена да тышкак 
разрыхлитель ден ло-
жашым ешарена. 2 
формыш ўйым йыге-
на, ложашым шавал-
тена, фольгам шаре-
на, ўмбакше руашым 
оптена да, шєртнялге 
тўсан лиймешкыже, 
духовкышто кўктена.

Кремым тыге ямды-
лена: муно ден сакы-
рым пырля пыштен 

лугена, ложашым еша-
рена да уэш варена. 

Посна атыште шєрым 
шолаш пуртена да туш-
ко ты вартышым эркын 
йоктарена. Эреак лу-
ген, тул ўмбалне ну-
гыдемаш тў‰алмешке 
кучена. Плита ўмбач 
кора‰дена, йўкшыкта-
рена, вара сливочный 
ўйым ешарена. Корж-
шамычым крем дене 
йыгена, ўмбакше бана-
ным моторын оптена.

Кочкыш ямде!

Тыге ямдылыман:
– чыве шылым вич-

кыж ужаш-влаклан 
пўчкедыман, кушкыл 
ўйыштє изирак ту-
лышто жаритлыман, 
тушко 1 л вўдым те-
мыман да тулым ку-
гемдыман;

– тиде жапыште вес 
каструльышто ма-
кароным шолтыман, 
йўштє вўд дене муш-
ман;

– фасоль банкым 
почман да мушман;

– помидорым ужаш-

влаклан пўчкедыман;
– шолшо лемыш 

шолтымо макаро-
ным, фасольым, по-
мидорым пыштыман,  
7 минут шолтыман  
да йєртыман;

– ўстембаке кочкаш 
луктын шындыме деч 
ончыч ужар йєр шу-
дым да тёрко гоч 
колтымо сырым, ли-
мон шўмым шавал-
тыман.

Шўр-рагу
Кўлыт:

– 400 г чыве шыл,
– 100 г макарон,
– 400 г консервиро-
ватлыме фасоль,
– 50 г сыр,

– 1 банке шке со-
кыштыжо помидор,
– 3 кугу совла куш-
кыл ўй,
– ужар йєр шудо,
– лимон шўм.

О‰ай лўман тиде кочкышым  
ямдылаш кўлыт:

– 300 г чыве шыл,
– 1 изи совла сли-
вочный ўй,
– 3/4 стакан грецкий 
пўкш,

– 1 шоган,
– 2 пўй чеснок,
– петрушко,
– ўмбал гыч (сметан-
ный) соус, шинчал.

Коржым  
кўэшташ кўлыт:

– 6 муно,
– 2 стакан сакыр,
– 2 стакан ложаш,
– 1 изи пакет ванилин,
– 1 изи совла раз-
рыхлитель.

Кремлан кўлыт:

– 1 стакан сакыр,
– 2 кугу совла ло-
жаш,
– 1 стакан шєр,
– 50 г сливочный ўй,
– 2 банан.

Ончылсакышым ўшталына

«Бананник»
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

– Мыланемат мотоблокым ыштен, – умбакыже 
палдара И.Янцев. – Совет жапыште мотоблокым  
ГДР-ыште ужынам. Ынде уло эл мучко калык тыгай 
мотоблок дене пайдалана. А Николай Васильевич 
совет жапыштак тудым ыштен. Жап дене тєр кая ма-
наш лиеш. Тудо шке пашаштыже энтузиаст. Чылалан 
жапым муэш. Мом шонен пышта, мутлан, о‰ай тех-
никым ышташ пижеш, чылажымат ыштен шукта.

Н.Лапшин 1986 гыч 2012 ий марте слесарьлан, а вара 
2018 ий марте пожарный депошто тыршен. Кызыт – 
сулен налме канышыште. Ачаже, Василий Чулков, тале 
апшат лийын. Ялыште калыклан тўрлє ўзгарым ыштен.

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Кидмастарын кумда ку-
дывечышкыже пурышна. А 
тушто могай гына технике 
уке: ятыр изи да кугу орва, 
Т-25 трактор, тудланак ке-
лыштарыме прицеп ден тўр-
лє агрегат. Чылажымат пече 
воктеке рат дене шогалты-
ме. Кидмастар мотоблок-
шым, лум терым ончыктыш. 
Мотоблокыш изи орвам пи-
жыкташ лиеш. Изи вагон-
чикыште мастерскойым ке-
лыштарыме. Пырдыжыште 

тўрлє инструмент чаткан кеча. Тошто 
утюг гыч вулканизаторым ыштен. Ту-
дын полшымыж дене кидмастар ве-
лосипед камерым ачала.

– Ынде ятыр ий циркулярный пилам 
налмаш уке, – умылтара кидмастар. – 
Кызыт Йошкар-Олаште бензин дене 
пашам ыштыше япон двигательым на-
лынам. Тудым циркулярный пилалан 
келыштарем. Теве кок мотоблокым, 
1981 ий гыч самосвалым, снегоходым 
иктаж визытым погенам. Техникым 
погымо годым шке ыштыме свароч-
ный аппарат дене пайдаланем. Ко-
раш да куралаш плугым, кормодро-
билкым, Т-25 тракторлан кок орвам, 
косилкым, пушым, кок подъемникым, 
неле да куштылго грузым нєлташ кок 
мини-кран-балкым ыштенам. Чодыра-
ште шкетын трактор орваш пырнямат 

Н.Лапшинын суртшо

Неле грузым нєлташ мини-кран-балке

Пакчаште – изи мўкшотар Самолет ден яхтын модельышт

«Тыгай техникым 
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Пагалыме лудшо йолташ!
Россий почто отделенийлаште 2020 ийын  

икымше пелийжылан возалтме кампаний умбакыже шуйна

ПОДПИСКЕ-2020

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:
 «Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 785,28 те‰ге
 «Марий Эл» (кугарня, 24 лашт.) (индекс – П3214) – 502,44 те‰ге
 «Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1021,80 те‰ге
 «Сурт-пече» (индекс – П3205) – 484,26 те‰ге

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

оптен онченам, пеш куштылго. Кызыт тыгыде 
вольыклан вўтам нєлтем.

Пєръе‰ын пакчаштыже мўкшотар уло. Йы-
рым-йыр олмапум, агытанорам (боярышни-
кым) шындыме. Омартажым тошто оравасе 
диск ўмбаке шынден.

Вара суртоза Руя э‰ер деке миен толаш ўжє. 
Э‰ер серыште алюминий гыч ыштыме пуш 
коеш. Эше пушым шупшыкташ тошто мото-
циклын ораваже гыч орвам ыштен. Пуш дене 
коремыште кузе ийын кошташ кўлмым ончык-
тыш. Пеш йєнан. Тыге колымат кучаш лиеш.

Лумым шўкаш «бульдозер» Пушым шупшыкташ йєршє орва

Тошкалтыш ден вўта

Моторан циркулярный пилаМотоблок кран-балке

кевытыште огыт ужале»
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К а р б ю р а т о р а н 
автомашина-влак 
ынде уке улыт, чыла-
нат инжектор дене 
пашам ыштат. Тыге 
машина-влак утла-
рак куатле лийы-
ныт. Уремыште 20 
гардус йўштє шогы-
мо годым машинам 
ырыктыман але пе-
редаче коробкышто 
иктаж-могай мани-
пуляцийым ышты-
ман? Тыгай йодыш 
автолюбитель-влак 
коклаште чўчкыдын 
лектеш.

ЭН ончычак ўй нер-
ген мутым луктына. 
Тудым теле вашеш 
налме да вашталты-
ме годым пижедылме 
(вязкость) куатшым 
шотыш налман. Ми-
нерал ўй 20 градус 
йўштє годымак пи-
жедылме куатшым 
йомдара. А теве син-

Шуэн огыл ты-
гай сўретым ужаш 
лиеш: ушкал пре-
зым ыштымыж деч 
вара йол ўмбаке ок 
шогал але кыне-
леш гынат, тунамак 
пуре‰гая. Тидыже 
утларакшым пре-
зым нелын ышты-
мыж деч вара пал-
дырна. Тыгодым таз 
лулан кугу э‰гек 
ышталтеш. Кынел-
ме дене кылдалт-
ше нелылык пре-
зым ыштыме деч 
ончыч лийын гын, 
тугеже тиде ушкал 
кужу жап кийымы-
лан кєра палдырна. 
Йодыш лектеш: мом 
ышташ, ушкалым 
кузе эмлаш?

УШКАЛ ок кынел 
гын, амалже тўрлє 
лийын се‰а. Утларак-
ше таз лу пудыргы-
мылан, сусыргымы-

Мє‰гысє ферме

Ушкал молан ок кынел?

Мужыр лаштыкым

Автомашинам виктарышылан

Телым моторым  
ырыктыман мо?

тетике ўй эсогыл 45 
градус йўштє годымат 
шке свойствыжым ок 
йомдаре.

Тыге ойлат, пуй-
то автомашинан мо-
торжым ырыктыде, 
икымше километрым 
эртымекак локтылаш 
лиеш. Тиде тыгак, 
тыге лийын се‰а, ку-

нам 30 градус йўштє 
годым те спортышто 
стартым налме семын 
шкем кучеда але ско-
ростьын у рекордшым 
ончыктышашлан све-
тофорын сигналжым 
гына вучеда. Эркын, 
шыман акселератор 
педальыш кенета чот 
тошкалде кудалыда 

гын, мотор писын ыра. 
Такшым ме, правил 
семын, шукыж годым 
вигак кудалаш огына 
тырше. Мутлан, телым 
двигательым чўктат 
да уремыште шогышо 
машина ўмбач лумым 
эрыкташ тў‰алыт. 
Тидлан вич-куд минут 
жап эрта. Эн ончычак 
йўкшыктарыше виш-
кыде ыра, вара черет 
ўйлан да катализа-
торлан шуэш. Ойлен 
кертыт: тыге топливе 
роскот кугемеш. Но 
верыште гына шоген 
пашам ыштыше дви-
гатель топливым шу-
кырак пытара.

™йым да фильтрым 
чўчкыдынрак ваштал-
тыза, тунам пробле-
мыжат шагалрак лек-
теш. 

лан кєра тыгай сўрет 
палдырна. Ушкалым 
уда, кудалтен коды-
мо олыкышто кўтымє 
годым тудо чўчкыдын 
сусырга, вет тушто 
тўрлє тор лийын се‰а. 
Тыгак презым нелын 
да кужу жап ыштымыж 
годымат ушкал кынел 
ок керт. Мутлан, презе 
утыждене кугу шочын 
гын, тудо нерве му-
чашлан кугу э‰гекым 
конден кертеш.

Тылеч посна эше 
тыгай амаллан кєра 
ушкал кынел ок керт: 

икымше гана лийын, 
шочмо годсекак 
э‰ертыме-коштмо сис- 
темыже таза огыл, таз 
лу а‰ысыр, сусыргы-
маш, йыжы‰-влак пу-
алыныт, А ден Е вита-
мин-влак огыт сите, 
тўж ушкалын рационжо 
начар, ашныме усло-
вий келшыдыме, ушкал 
шагал тарванылын.

Презым ыштыме деч 
вара ушкал ок кынел 
гын, эн ончычак амал-
жым рашемдыман. Не-
лылык презым ыштыме 
деч вара але ончыч па-

рез (чогашыл вийжым 
йомдара) лийын гын, 
вигак полышым пуаш 
вашкыман. Туткар пре-
зым ыштыме деч ончыч 
лийме годым почлу да 
ше‰гел йол кундемы-
ште массажым ышты-
ман. Изишак темда-

лын, йыр пєрдыктымє 
семын йыгыман. Уш-
каллан кынелаш пол-
шыман але шке нєл-
талман.

Ушкал тыге ышты-
мекат ок кынел гын, 
вес могырыш савырал 
пыштыман. Тыге кова-
ште шўйын ок шўтлє. 
Вольык мардеж кошт-
мо верыште ынже кий. 
Ушкал лишыл жапыш-
так презым ыштышаш 
гын, пагар-шоло трак-
тым саемдыше препа-
рат дене уколым ыш-
тыман.
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ. АКШЕ: 1 кг – 1500 те‰ге. 

Тел.: 89026724634 Р
ек

ла
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодса – вашештена

ЛОВАЛЫМ телым ку-
чымо ўзгар ке‰ежымсе 
деч кугунак ок ойыр-
темалт. Южо колызо 
утларак йєнан «кобыл-
кым» (кидкучемжым пе-
нопласт гыч ыштыме) 
кучылтеш. Весыштлан 
катушкан э‰ыр келша. 
Тудыжым ий ўмбалан 
вера‰даш йоллам ке-
лыштарат. Воштыр-
жым 20-30 сантиметр 
кужытаным налыт. 
Тудо пе‰гыдылык дене 
ойыртемалтшаш.

Колым шып шинчы-
ше вўдыштє кучымо 
годым чичка ден нелыт 
(грузило) куштылгырак 
лийшаш да келгытлан 
келшен толшаш улыт. 
Ер ден кугу плотина-
лаште кучаш 0,13-0,16 
миллиметр кўжгытан 
э‰ыршўртым ойырен 
налыт. Утларак кўжгўжє 
чоштыра лиеш, сан-
дене ловал тудым ши-
жын кертеш. А теве 0,12 
кўжгытан э‰ыршўртым 
килограмм нелытан ло-
вал кўрлын мучыштен 
се‰а. Вўд гыч сайын 
шупшын лукташ да 
э‰ыримыш пижше кол-

лан шупшылалтмыжым 
эркыштараш фракци-
ян тормозым кучылташ 
лиеш. Тудыжым катуш-
кыш вера‰дат.

Икмыняр йошкын 
шукшым але йылым 
пижыкташ э‰ыримым 
шемым але йошкар 
тўсаным ойырен на-
лыт. Тудыжым вичкыж, 
но пе‰гыде проволо-
ко гыч ямдылат. Лова-
лым кучаш келышта-
рыме сай э‰ыримым 
«Gamakatsu» ден 
«Owner» япон фирме-
влак луктыт. Нелытым 
(дробинкым) э‰ыриме 
деч 3-5 сантиметрым 
коден пижыктат.

Телым йогын вў-
дыштє кучымо годым 
«оливке» манме не-
лытым кучылтыт. По-
водок 1,5 метр марте 
лийшаш. Тудым вул-
но нелыт деч 10-15 
сантиметрым коден 
вера‰дат. Такшым по-
водокын кужытшо вўд 
йогын могай улмо дене 
кылдалтын. Тудо тўрлє 
могырыш сайын кошт-
шаш, лойгалтшаш, ко-
лым сымыстарышаш.

Мучаш. Тў‰алтышыже 44-ше  
№-ан газетыште

АПТЕКЕ ден кугу 
маркетлаште пергам 
утларакше гранул 
семын ужалат. Па-
зарыште гын посна 
атылашке темен 
темлат, тыгак висе-
нат ужалат.

Пергам кочмо го-
дым айдемын ийгот-
шым шотыш налман. 
Тыге 1-6 ияш йоча-
лан ик кечыште чай 
совла кугытым гына 
пуаш лиеш, 6-9 ияш 
икшывылан – 1/3 
чай совла кугытым, 
9-12 ияшлан – пел 
чай совла кугытым. 
А теве 12 ияш деч 
кугурак йочалан пел 
чай совла кугыт пер-
гам кечеш кум гана 
пуаш темлат.

Тыгай йодыш лек-
тын кертеш: арте-
риальный давлений 
изи годым пергам 
кузе кочман? Па-
шаже тыште: мўк-
шын пуымо ты 
продуктым шужы-
мо годым кочкаш 
гын, давленийым 
иземда. Сандене 
нормышто улшо 
але изи давлени-
ян е‰-влаклан тиде 
продуктым эр коч-
кыш деч вара коч-
каш темлат. Адак-
шым вўдым йўын 
кочкаш ок йєрє. 
Пел шагат эртыме-
ке веле йўаш лиеш. 
А теве гипертоник-
влаклан, мє‰гешла, 
кочмо деч пел ша-

гат ончыч кочкаш 
темлалтеш.

Перга тыгак нерве 
системыштат кышам 
кода. Тудо кумылым 
нєлталеш, лыплан-
дара. Тидлан кєра 
чулымлык ешарал-

теш, айдемын пашам 
ыштен кертме куат-
ше погына, сандене 
тиде продуктым эр-
дене але паша кечын 
икымше пелыштыже 
кочман. Южгунам 
перга малта, сан-
дене тудым каслан 
кочкаш кодыман.

Тиде продуктым, 
умшашке налмеке, 
шупшман гына, нимо 
денат пырля йўаш 
ок лий. Перга изиш 
кочырак, сандене 
мўй але торык дене 
варен (1х1) кочкаш 
лиеш.

Тидым шарнаш 
уто огыл: пергам 
ырыкташ йєршынат 
ок келше, вет тыго-
дым тудо эмлыме 
вийжым йомдара.

Перга орга-
низмлан э‰гекым ок 
кондо. Лачак мўй-
лан да мўкшын пуы-
мо моло продуктлан 
аллергий уло гын 
веле айдеме коч-
кын ок керт. Пер-
га деч утларак кугу 
пайдам налшашлан 
тудым шукырак ко-
чмын пайдаже уке. 
Специалист-влакын 
темлымыштым шо-
тыш налман.

Перган  
пайдалыкше

Телым шолдыра ло-
вал сер лишне, коч-
кышлан поян келге 
лакылаште, ила. Ап-
петитше почылтмеке 
(тудыжо чўчкыдынак 
левештыме жаплан 
логалеш), тиде кол ут-
ларак таляка верлаш-
ке лектеш. Тыштыже 
ловалым телымсе чичкан э‰ыр дене кучаш 
йєнан.

Колызын лукшо

Ловалым  
телымат кучат
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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 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+  
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.30 На самом деле 16+  
19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВА-
ЖДЫ" 16+ 23.35 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18" 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. 
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.) 9.25 Шонанпыл 9.45 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+  
18.00 Вечерние новости 18.30 На са-
мом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" 16+ 23.25 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18" 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.)  9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

26 НОЯБРЯ, 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 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 17.00 Х/ф 
"Тренер" 12+ 18.00 Вечерние новости 
18.30 На самом деле 16+ 19.40 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "НИЧТО 
НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" 16+ 00.00 Ве-
черний 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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18" 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.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

27 НОЯБРЯ, 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.30 Чело-
век и закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос 12+ 23.40 Ве-
черний Ургант 16+ 00.35 Гарик Сукачев. 
Носорог без кожи 16+ 01.40 Х/ф "ИСЧЕ-
ЗАЮЩАЯ ТОЧКА" 18+    

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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18" 12+ 01.30 Х/ф "БАРИСТА" 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.) 9.25 «Шўмсем пєлек». 
Тендан серышда почеш концерт. 11.25 
Местное время. 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 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.30 На самом деле 16+ 19.40 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ" 
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 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18" 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 вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Тележурнал «Финно-
угорский мир»

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  Г.КОЖЕВНИКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Александр Годунов. Его будущее 
осталось в прошлом 12+ 11.15 Теория заговора 
16+ 12.20 Идеальный ремонт 6+ 13.25 Галина 
Польских. По семейным обстоятельствам 12+  
14.35 Х/ф "СУЕТА СУЕТ" 6+ 16.10 Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым профилем 12+ 17.20 
Кто хочет стать миллионером? 12+ 18.50 Сегод-
ня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Что? Где? Ког-
да? 22.35 Х/ф "ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА" 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По се-
крету всему свету 12+ 08.40 Местное время. 
Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. 
Местное время 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+ 13.50 Х/ф "КАЧЕЛИ" 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
"БЕЗ КОЛЕБАНИЙ" 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

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех сквозь 
слезы 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Иг-
рай, гармонь любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+ 13.55 Гарик Сукачев. Носорог 
без кожи 16+ 15.00 Романовы 12+ 17.00 Тать-
яна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи Авербуха 6+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Большая игра 
16+ 23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+

РОССИЯ1

04.30 Сам себе режиссёр 12+ 05.15, 01.50 Х/ф 
"НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА" 12+ 07.20 Семей-
ные каникулы 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+ 09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+  
11.00 Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+ 
14.00 Х/ф "МАРУСЯ" 12+ 18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица" 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный 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»

08.40 Местное время. Воскресенье

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 НОЯБРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!
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«Марий Эл» газетын икым-
ше лаштыклаже кучем, мер, 
медицине да социальный 
илыш дене кылдалтше увер-
лан поян.

У Торъял районысо Тошто 
Торъял кундемыште калык 
таче кузе ила, тудым могай 
йодыш тургыжландара? Ти-
дын нерген «Ял илыш» лаш- 
тыкыште верысе админис-
траций вуйлатыше Николай 
Широбоков дене интервью 
палдара.

24 ноябрьыште Россий муч-
ко Аван кечыжым палемдат. 
«Марий Эл» газетын унаже – 
Йошкар-Ола гыч священник-
влак Николай ден Светлана 
Аникинмыт еш.

«Айдемын койыш-шокты- 
шыжым, тўняумылымашыжым 
йылме дене кылдаш лиеш. 
Айдемын шочмо йылмыже 
могай? Тудо могай йылме 
дене шона, утларак кутыра? 
Нине йодыш-влаклан вашеш-

тымеке палаш лиеш: айдеме 
шкенжым молан лач тыге, а 
вес семын огыл куча», – ойла 
филологий науко доктор, йы-
лмызе, фольклорист, поэт, 
туныктышо, Йылмым, лите-
ратурым да историйым шым-
лыше Марий институтын эт-
нологий направлений пелен 
тў‰ шанче пашае‰же Любовь 
Абукаева. Тудо «Йылме – ка-
лык чон» материалыште 
шочмо йылмынан ойыртемже, 
вийже, кўлешлыкше нерген 
каласкала.

21 ноябрьыште поэт-про-
заик, журналист Маргарита 
Ушаковалан 70 ий темын. Уста 
сылнымутчо могай шонымаш 
дене ила, шўм-чоныштыжо 
могай шижмаш озалана – ту-
дын дене «Лийже шўмет 
ару» вашмутланымашым 
лудаш темлена. А «Сылнымут 
садвечыште» лаштык тудын 
«Когартыш тўрветым шиял-
тыш» ойлымашыжым темла.
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Тў‰алтышыже 44-
ше №-ан газетыште

Тунемме пагыт. 
Чўчкыдын возымо 
романтике шўлы-
шан серыш-влак, 
вашлийме пиалан 
тат-шамыч, Зинан 

Тек эрелан тыгаяк  
шўмешем кодеш
школ дене чеверла-
сыме касше, адакат 
у вашлиймаш, Ко-
люшын лейтенант 
погонан лиймыже, 
ял мучашсе памаш-
шинча воктене пы-
тартыш гана ўжарам 
вашлиймышт... Вара 
рвезе служитлаш 
мўндыр частьыш ку-
дале.

Зина торговый 
техникумыш заоч-
но тунемаш пурыш. 
Колюш у службо ве-
рыште тў‰алтыш 
жапыште чўчкыды-
нак шыма серыш-
шамычым почто яш-
лыкыш кышкен. Да 
кенета... возымым 
чарныш! Амалже? 
Тыглай да проста. 

Командирже Ко-
люшым лўмгече ка-
сышкыже ўжын. А 
«сарзывуйын» Ли-
лечка лўман ямле 
ўдыржє улмаш... Ача-
же ўдыржылан кел-
шен толшо пелашым 
кычалын.

Ялысе ўдыржылан 
колтымо пытартыш 
серышыштыже Ко-
люш моткоч кўчыкын 
да кукшын возыш: 
«Зина, илышыште 
шоныдымо тура ва-
шталтышат лиеш ул-
маш. Уто шомакым 

кышкылтын умылта-
раш кўлешыжат уке, 
шонем. Моланжым 
шкеат умылет. Вашла 
возкалымашнам кўр-
лаш пўралтын. Кер-
тат гын, проститле. 
Колюш».

Тудын пытартыш 

серышыж деч вара 
Зинан чонжылан кузе 
чучын – умылтараш 
ынде нимолан...

Тиде чыла эртен. А 
кызыт ача-аважлан 
колтымо телеграм-
мылан ўшанаш гын, 
эрла кастене Колюш 
тушечын кондымо ва-
тыж дене Зинан капка 
ончычшо эртен кайы-
шаш. А Зина?..

А Зина, кевытыште 
налме свежа колым 
сеткыш пыштен, йол 
йымалныже корным 
шижде, Колюшын 
проститлаш йод-
мыжым, молан тыге 
ыштымыжым умы-
лаш тєчен ошкеда. 
Уке, е‰ын койдарен 
ойлымо мыскылтыш 
шомак, коклаш пу-
рышо ўдырын тудын 
деч чапле улмыж 
деч огыл, а лачак 
икте деч, Колюш 
дене вучыдымын, 
шинчаваш икымше 
гана вашлийме деч, 
лўдеш. Шортын кол-
тымыж деч вожы-
леш, ок тошт.

Чоным ишыше 
кочо шонымаш дене 
Зина мє‰гыжє то-
лын пурыш. Чер-
ле коважлан, кид-
пўанже гыч кучен, 
уремысе те‰гылыш 

лектын шинчашыже 
полшыш. Икмыняр 
минут пеленже шып 
шинчыш, а вара эн 
лишыл е‰же, чын 
ка‰ашым пуышо эн 
ўшанле йолташыж, 
деч йодо:

– Ковай, тый чыла 

палет. Нимом шы-
лтыде, мылам вик 
каласе. Чот йєраты-
ме айдемым кенета 
эрелан шонаш чар-
нен, трук, иканаште 
тудын деч йўкшаш 
лиеш мо?

Шо‰гые‰ ласкан 
да кугун лончылен-
лончылен шонкалаш 
ыш тў‰ал. Уныкаж 
дене молгунамсе 
мутланымыж гаяк ик 
секундышто руал 
пуыш:

– Лиеш.
– Ку-узе тыге, ко-

ва-ай? – Зинан кугу 
шинчаже эшеат ку-
геме. Йєратыме куп-
тыргышо чурийыш 
ўдыр ончале. Вик 
тыге вашештымыж-
лан Зина изиш єр-
малгыш.

– Йол йымак ку-
далте, тыгай ойгым 

чонышто ит нумал. 
Уло чон дене йєра-
тыше е‰ нигунам 
тыге ок ыште. Єпкем 
ит кучо, тунам йєра-
тымаш орлыкым ви-
гак вес семын ончаш 
тў‰алат...

– А-ай, Зинуш, 
а‰ыра вуй, йєр-
шын монденам, – 
шо‰гые‰ тунамак 

мутшым вашталтыш. 
– Толмекет, Миша 
изатлан ават оксам 
намиен кодаш кўш-
тыш. Изат эрла эр-
дене олаш профна-
стиллан кудалеш. 
Мыланнат икмыняр 
лышташым конды-
шаш. Пєрт ўмбалым 
ачалаш верештеш. 
Ит юватыл, уке гын 
почеш кодын кертат. 
Ават ок ярсе, фер-
мыш вашкыш.

™стембалан коды-
мо оксам Зина пєрт 
гыч налын лекте да, 
кочыртатыше изигап-
кам петырен, урем 
мучашкыла ошкыльо. 
Мом шонен ошкыльо 
– Юмо гына пала. 
Коважын ка‰ашыже 
– ўшандарыше ваш-
мутшо – ўдырым чо-
от єрыктарыш.

Умбакыже лиеш
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КОРНЫШТО кок машина 
вашла тўкнен. Когынек кадырген, 
но озаже-влак нимо лийын огы-
тыл. Ик машинаж гыч поп, весыж 
гыч еврей лектын шогалыт. 

– Юмо пуыш – Юмо нале, – 
вуйжым сакен вудымата поп. – 
Кузе тольо, тугак кайыш, – кўрт-
ньє оратам ончышыжла, пєръе‰ 
чаманышын коеш.

– Ойгым лыпландараш конья-
кым пыртак подылына гын веле? 
– темла еврей. Кленчажым лук-
тешат, ончыч поплан, вара шкан-
же тема. Поп о‰жым ыресла да 
тунамак ко-олт йўын колта, а ев-
рей  жапым шуйкала.

– Шкеже молан от йў? – єрын 
йодеш поп.

– Инспектор толмым 
вучалтыде йўашыжат ом 
тошт! – вашешта садет.
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Коралл

Тый улат гын Йєратыме мурына

14 НОЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Нигушкат кудалтен    
        мый ом кае,
Тыгай сылне шинчатым коден.
Ужмылан тыйым мый   
           ом чамане,
Ом керт тыйым мый    
     шкетым коден.
Припев:
Тый улат гын, тый улат гын,
Мыланем чыла садак.
Тый улат гын, тый улат гын,

Саде мый лиям окмак.
Тый улат гын, тый улат гын,
Єндалам тыйым шыман.
Тый улат – чонем мура,
Тый улат – шўмем кыра.
Кудалтен каяш йєршын   
             ом вашке,
Кеч ойлат мыланем мє‰гешла.
Тый ит ман, нигушкат   
          мый ом кае,
Чон шижмашна колталын   
    вожлам.

Припев тудак.

Реп семын:
Йєратем, йєратем тыйым,   
       та‰ем, мый вашкем,
Тый декет уэш вашкем,   
           шўмбелем.
Лий эре тый воктенем,   
          мый палем:
Йєратет тыят,     
               палем, йєратет.

Припев тудак.

Мутшо ден семже  
Станислав Устюговын

Станислав Устюгов мура
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Башкортостан

Свердловск область

МАРИЙ Т™НЯ

ТИДЫН лўмешак 
тушто 10 ноябрьыште 
шыже кумалтыш эртен. 
Пошкырт кундемын тў‰ 
онае‰же Геннадий Пас-
теев шкежак пелештен 
шоген. Тудлан Дєр-
тыльє, Краснокам рай-
онла, Нефтекамск ола 
гыч карт-влак полшеныт. 

Отыжо у огыл, тушто 
кумалтышым акрет год-
сек эртареныт улмаш. 
Тидын нерген Павасо-
ла ялыште илыше кан-
дашле ийыш тошкалше 
Тимирьян Тимирович 
Биктимиров сайын шар-
на. Тудын полшымыж 
денак тошто кумалме 
вер кушто лиймым ра-
шемден кертыныт. А ку-
малтышыже тушто 1953 
ий гычак лийын огыл.

Тошто отын у шўлышыжє

Павасола ял отыш кумалаш лекше-влак

Пошкырт кундемысе Калтаса район Павасола (Бабаево) ялы-
ште Юмылан пуымаш у отым почыныт.

10 ноябрьыште Свердловск областьысе Красноуфимск педагогике 
колледжлан 100 ий темын.

ТИДЕ жапыште тушто 
18 тўжем е‰ шинчыма-
шым налын. Тудо уло 
Российлан да СНГ-ыш 
пурышо эл-влаклан 
тунемме кадрым ям-
дыла. Мутлан, Свер-
дловск областьысе 
Красноуфимск, Арти, 
Ачит районлаште пе-
лыж наре туныктышо-
влак лач тышеч лек-
тыныт. Лўмгечым 15 
ноябрьыште палемде-

ныт. Выпускник-влакым 
колледжын директор-
жо А.Третьяков шкежак 
вашлийын. 

Пайрем программе 
пеш поян лийын. Кол-
леджын тоштерыштыже 
педагогике пашан ве-
теранже, СССР, РСФСР 
просвещенийын отлич-
никше М.Усанина дене 
мутланаш йєн лийын. 
Урал сўретче-влак 
ушемын е‰же, кол-

леджын туныктышыжо 
Е.Николаевын персо-
нальный ончерже по-
чылтын. Свердловск 
областьысе Законода-
тельный Собранийым 
вуйлатыше ятыр вы-
пускниклан да коллед-
жын туныктышыжо-
влаклан Чап грамотым, 
Тауштымашан серышым 
кучыктен. РФ Кугыжа-
ныш Думын депутатше 
Зелимхан Муцоевын 

лўмжє денат саламлы-
машым лудыныт да Чап 
грамот-влакым пуэныт. 
Башкортостан Респу-
бликысе Курултай вуй-
латыше дечат саламлы-
маш лийын.

Мутат уке, пайрем эр-
тыме залыште икымше 
радамыште педагогике 
пашан ветеранже-влак 
шинченыт. Колледжын 
туныктышыжо-шамыч-
лан шуко тауштымо ой 
йо‰галтын. Тунемме 
учрежденийын исто-
рийже 1919 ий ке‰ежым 
тў‰алын. Башкирийын 
Ду в ано -Ку щ инс к ий 
ревкомжын пунчалже 
почеш ончыч марий 
учительский семинарий 
ышталтын. Варажым 
Башкортостанысе Нар- 
компросын пунчалже 
почеш 10 ноябрьыш-
те икымше подготови-
тельный группым чу-
мыреныт да туныкташ 
тў‰алыныт. Тиде кечак 
Красноуфимск педаго-
гике колледжын шочмо 
кечыжлан шотлалтеш. 

В.БАКЕТОВ

Тыште тунеммем дене кугешнем

Пайремыш толшо уна-влак

Лаштыкым С.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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