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 Тамган тиде сурт Параньга район 
Олор ялын ўлыл уремыштыже ум-
бачынак шинчалан перна. Суртоза – 
тале кидмастар, сўретче Сергей Ива-
нов. Тудо суртшын пырдыжыштыже 
Пемелян тукымын тамгажым ончык-
тен. Тылеч посна ты тамгам урем са-
кыш ден кидпашаштыже эре ончыкта.

– Тамгам кочам, Федор Захарович 
Иванов, ончыктен коден, – ойла Сер-
гей Витальевич. – Ожно вет кажне 
ешын шке тамгаже лийын. Тау кочам-
лан тудым арален кодымыжлан.

Вара Сергей Витальевич дене орал-
тыж ден кидпашажым ончал лекна.

– Мый Олор ялыштак шочын-куш-
кынам, – палдара суртоза. – Вич 

классым тунем пытарымеке, Йош-
кар-Оласе 1-ше №-ан интернат-
школыш тунемаш пуренам. Тушто 
туныктышо, кидмастар Юрий Мо-
розов пу гыч пўчкедаш шўма‰ден. 
Кандашымше  класс деч вара шым 
йолташем дене пырля Богородский 
художественный училищыш туне-
маш пуренна. Пу гыч пўчкедыше 
специальностьым налынам. Тусо ту-
ныктышо-влак Марий Эл гыч толшо-
шамычым пеш сайын паленыт. Ме 
композицийым ышташ, сўретлаш, 
инструментым кучылташ тунемын-
на. Училищым тунем лекмеке, худо-
жественный промысел фабрикыште 
резчиклан пашам ыштенам.

Пєртым тамга  
сылнештара

Умбакыже 
8-9-ше лашт.
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Р.ЧЕПАКОВА 

 ТЫЛЗЕ календарь почеш, 
таче тўрлє сорт (пеледы-
шан, брокколи, кольраби, 
пекин) ковышта нєшмым 
теплицыш, окна ончылно 
ончен кушташлан ўдаш эн 
йєнан кече. Шокшемдыме 
теплицыште ончен кушташ 
кияр, пурыс, томат, бакла-
жан нєшмым ўдаш лўдык-
шє огыл.

Нєргє озымым пикиро-
ватлаш келшыше жап. Пи-
сын ончен кушташ томат, 
кияр, батун-шоган, петруш-
ко, сельдерей, йошкар- 
ушмен росотам теплицыш 
кусарен шындаш йєнан 
кече. Пєлемыште кушшо 
кушкыллан, пеледышлан 
минеральный ўя‰дышан 
ешартыш кочкышым пуы-
ман. Йєн да вер уло гын, 
эр шушо паре‰ге урлыкым 
келшыше пєлемыш шытык-
тараш лукташ лиеш.

Пеледышым ончышылан 
икияш кушкыл, петуний, 
лобелий нєшмым ўдаш 
келшыше кече.

Таче аяр вартышым куш-
кылыш шаваш кучылташ 
ок йєрє. Томан кушкылыш 
прививкым ышташ, саскам 

пуышо вондын укшыжым 
вожа‰даш пўчкын налаш 
йєнан жап. Ковыштам шин-
чалташ, мариноватлаш эн 
келшыше кече-влак: 3-5, 
18-20, 23-28 март. Тыгак ты 
пакчасаскам 1, 2, 7-17, 22, 
29-31 мартыште шинчал-
таш лиеш. Но 6, 21 марты-
ште ковыштам шинчалташ 
ок йєрє, тамже сай ок лий.

Калык календарь по-
чеш, таче Лев Катан-
скийын кечыже. Тачысе 
кечым эскерен, шошо мо-
гай лийшашым, шыжым 
шурно шочшашым мужеды-
ныт. Калык йўлам жаплы-
ше-влак ты кечын йўд кава 
гыч камвочшо шўдырым он-
чаш чареныт. Ойєрым шо-
тыш налдыме е‰ кава гыч 
шўдыр камвочмым шекла-
нен шуктен гын, ончыкы-
жо тудын дене але лишыл 
палымыже, родо-тукымжо 
коклаште иктаж-могай зиян 
лийын кертеш.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале
 Лачшымак таче черланыше е‰ эше кужу жап тєрла-

нен ок се‰е, эсогыл коленат кертеш.
 Чыве пєртєнчыл омса воктене вўдым йўэш гын, шошо 

эр толеш, да игече леве лиеш.
 Таче лум комешталтын да ўмбал лончо козыра‰шын 

коеш гын, шыжым шурно сайын шочшаш.
 Ча‰а ден шогертен лумышто йўштылыт – лишыл 

кечылаште игече чот левешта.
 Корак ден ча‰а каваште кўшнє чо‰ештылыт гын, 

вашке лум толшашым мужедыт.
 Йўр йєршан ночко лум лумеш – игече палынак лы-

вырта, да шошым кугу вўдшор тарвана.
 Таче кугу пашам тў‰алаш, иктаж-мом ончылгоч 

сєраш, товатлаш ок йєрє – шонен пыштымым садак 
шукташ йєн ок лий.

5 март (изарня). Кушшо 
тылзе – Ракыште.  

Тиде ик эн лектышан 
шўдыр пале

Калык календарьым  
лышташлен

™ярнялан  
пєлеклалтын

Кодшо рушарнян Йошкар-
Оласе Кремльыште телым 
ужатыме да ™ярнялан пєлек- 
лалтше ялозанлык ярми‰га 
эртен.

ОНЧЫЧСО семынак республи-
кыште сатум ыштен налше-влак 
кочкыш сатуштым конденыт ыле. 
Тыште ушкал, сєсна, чыве, кўрка 
шылым, шєрым да шєр продук-
тым, чыве ден пулдырчо муным, 
мўйым, мўкшын пуымо моло про-
дукцийым, кондитер да кинде 
сатум, пакчасаска ден фруктым, 
чодыра поянлыкым, кидмастар-
влакын ямдылыме сувенирыш-
тым налаш лийын. Ярми‰гаште 
руш тўвыра рўдер чапле концер-
тым ончыктен. «Юл корно» пу-
жен ыштыме историй клуб Изи 
Какшан воктене Чарлалан негы-
зым пыштыме ХV-ХVII курымласе 
саркурал дене модын ончыктен. 
Пайрем мучаште руш йўла почеш 
™ярня чучылым йўлатеныт.

Вес ярми‰га 21 мартыш-
те Кремльыште лиеш. Тудо Ку-
рыкмарий районын кечыжлан 
пєлеклалтеш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Ечыгорныш –  
35-ше гана

7 мартыште Волжский райо- 
нысо Пєтъял кыдалаш школ 
воктене ече дене та‰асымаш 
лиеш. Тудо Вера Кондратье-
ва ден Ксения Кошаеван при-
зышт верч 35-ше гана эрта.

Старт 11 шагатлан пуалтеш.

ПАЛАШ: Ксения Кошаева (Ан-
дреева) ден Вера Кондратьева 
1940 ийыште Москошто колхоз-
ник-влакын Икымше всесоюзный 
спартакиадыштышт шочмо ре-
спубликнан чапшым араленыт. 
Ксения Андреевна икымше кечы-
нак 2-шо верым се‰ен налын, 
а Вера Кондратьева – кумшым. 
Вес кечын Ксения кумшо вер 
дене палемдалтын.

Ксения ден Вера коктынат 
Пєтъял кундемыште иленыт.

МАССР-ын командыже Мо-
ско гыч кокымшо вер дене пєр- 
тылын.

Е.ЭШКИНИНА
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ямдылен. Тел.: 49-55-11  

ЮЖО пакчазе кешы-
рым шошым веле 
огыл, теле утыжым 
йўштє огыл гын, 
шыжымат ўден кода. 
Шкан кочкашат, ужа-
лашат ситыже манын, 
ала-кєжє шыжымат, 
шошымат ўда.

Эн ончыч кушкы-
лым ўден кодымо жа-
пым ойырен налман 
да кажне пагытын 
с а й ж ы м - о с а л ж ы м 
шергалын лекман. 
Нунын кокла гыч ку-
дыжо лектышанрак да 
жап шагал кайымым 
палемдыман. Млан-
дыш пыштыме нєшмє 
арам ынже лий да, 
озым иканаште рўж 
лекше манын, кузе 
тудым ончен кушты-
мым палыман.

Нерешт лекмыжым 
эреак терген шо-
гаш, кушкылын 
вия‰мыжым жапын-
жапын эскераш лий-
мылан кєра шуко 
пакчазе кешырым эр 
шошым ўдаш тырша. 
Но утыжым вашкы-
ман огыл. Ты жапыш-
те мланде эше йўштє, 
ўдымє нєшмє шытен 
лектын ок керт. Ро-
кышто тыглай гына 
кия, а мланде чот 
вўдыжгє гын, нєшмє 
шўяшат тў‰алын кер-
теш.

Пагыт паша

Йўштє мландыште 
шытен лектын ок керт

Тылзе календарьым эскерен, моло 
пакча але вожсаска семынак кешырым 
ўдашат эн келшыше жапым ойыраш 
гын, чапле лектышым налаш ўшан 
шукемеш. Но тыгодым тудым ончен 
куштымо регионым веле огыл, сортым, 
игечым шотыш налде ок лий.

Кўлешан ка‰ашым шарныде ок лий
1. Шошым 6 см 

келгытыште мландын 
температуржо 4 гра-
дус деч йўштє лий-
шаш огыл. Такшым 
юж ты жаплан 12 гра-
дус да тылеч утлара-
кат ырен шуэш. Сад-
лан, изирак лакым 
ыштен, тыглай термо-
метр дене мландын 
температуржым ви-
сен, нєшмым рокыш 
пышташ лийме-укем 
тергаш кўлеш.

2. Вожсаска рок йы-
малне чумырга гынат, 
кушкашыже кечан да 
йўштє мардеж логал-
дыме верым ойыры-
ман. Тыгай верыште 
мланде вашке ыра. 
Пєртыл толшо кыл-
мыктыш лиеш гынат, 
тудо утыжым чот йўк-
шен ок шукто. Вет 
кешыр озым 4 утла 
градус йўштым чытен 
лектын кертеш.

3. Ты вожсаскам 
лапыш да, йўр лий-
меке, вўд погынымо 
йыра‰ыш шындаш ок 
кўл. Тыгайыште тудо 
кушкын ок керт, шўеш 
веле. Кўкшака веры-
ште огыл гын, млан-
дым нєлталманрак 
йыра‰ыш шындыман.

4. ™дымє жапы-
ште игечым шотыш 
налман. Шошо ку-

жун шуйна да мол-
гунамсе деч юалге 
гын, пєртылын толшо 
кылмыктыш лийын 
кертме деч шекла-
ныман. Шокшо игече 
толмешке вучалташат 
уто огыл.

5. Эре ик вереш 
ўдаш огыт темле. Ти-
дыже лектыш изем-
мым да тўрлє чер 
ден шукш-копша‰ге 
кушкылым авалтен 
кертмым палынак ку-
гемда. Тылеч ончыч 
паслён культур, кияр, 
ковышта але отызан 
пакчасаска лийме ве-
рым ойыраш кўлеш. 
Ончен куштышаш 
йыра‰ыш сидератым 
ўден, пайдале веще-
ства дене пойдараш 
темлат. Ушештарыме 
семын: нєшмым ўды-
мє деч вара кешыр 
10-15 кече гыч шытен 
лекшаш. Ты жапыш-
те мландым пушкы-
демдаш ок кўл, йыра‰ 
кокласе шўкшудым 
гына кора‰дыман.

6. Вараш кодын тол-
шо шошым кешырым 
росота дене ончен 
кушташ огыт темле. 

Шошым тыгай кечын шуктыман
Тылзе Эн келшыше кече

Март 1-5, 22-27, 29-31
Апрель 1-4, 20-26, 28-30
Май 1-24, 20-25, 27-31

Ты пакчасаска кусарен 
шындымым начарын 
чыта. Вожым млан-
дыш колтен шуктыде, 
росотан кугу ужашы-
же лывыжген кертеш. 
Нєшмым тыгай шо-
шым вигак йыра‰ыш 
ўдыман да, рўжге, 
иктєр лекше манын, 
пўгє семын ыштыме 
ората ўмбач леведме 
плёнко, агрополотно 
йымалне 2 арня наре 
кучаш лиеш.

Тылзе календарь 
почеш, келшыше 

кечым кузе ойырен 
налаш?

Кешыр нєшмылан 
шытен лекташ тыл-
зын фазыже-шамыч 
шижтарен шогат. 
Адакшым йыра‰ыш 
ўдымє, шындыме жап 
кажне ийын ойырте-
малтше. Тылеч посна 
ўдаш чарыме кечын 
ты сомылым шукташ 
ок лий – кушкыл неч-
кышланен да нача-
рын вия‰еш. Ты кече 
нерген шижтарыше 
чын увер уке гын, 
пашам тошто тыл- 
зын ышташ кўлеш.

Умбакыже лиеш
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

 Пўй корштымо але 
пе‰ме годым горчице 
нєшмым пурын ончыза.
 Логарыште кыж-

гымда? Ош горчице 
нєшмым шурыза да 
мўй дене шеремдыме 
леве вўд дене йўза.
 Нерге витара 

гын, кастене горчице 
нєшмым пыштыман но-
ским чийыза да малаш 
вочса.

 Туп коршта? Шы-
лыж тургыжландара? 
Шєн шупшеш? Горчи-
це ванныште 20 минут 
кийыза.
 Ревматизм годым 2 

ужаш спиртым 1 ужаш 
горчице ўй дене йєры-
за да тургыжландары-
ше верыш йыгыза.
 Чымалтше чогашы-

лым луштараш манын, 
те‰ыз шинчалым да 
кукшо горчицым еша-
рыман ванныш пурыза.

Горчице эре Таза лий!

пайдале

Шытыктарыме пырче –  

Швейцарий гыч врач Гизела Шмидт шым-
лыме ик пашаштыже возен: «54 ияшем го-
дым шытыктарыме шыда‰ым эр еда кочкаш 
тў‰альым. Икмыняр тылзе гыч чал ўпем он-
чычсо тўсшым нале, йымыжа да нугыдо лие. 
Шинчам палынак сайын ужаш тў‰але, виемат 
пурыш. Тиде куат мыланем, 75 ияш ўдыра-
машлан, таче кечынат пашаште тыршаш йє-
ным ышта».

ШЫТЫКТАРЫМЕ пыр-
чын пайдалыкше нерген 
шукертак ойлат. Мо дене 
тудо чынжымак шерга-
кан – рашемден ончена.

Шыда‰ын шы-
тышыштыже иммуни-
тетым пе‰гыдемдыше, 
куатым ешарыше веще-
ства уло, тылеч посна 
тудо мокшым, вергым, 
шондыгалтам да шол- 
орам эрыкта, пуалшым 
шєра, сусыр ден йорам 
эмла, коваште ден ўпым 
саемда. Шытыш орга-

низм гыч чумыр шўкым 
поген луктеш, кариес, 
онкологий чер деч ара-
ла, нервым лыпландара, 
омым саемда, но тид-
ланже тудым идалык деч 
шагал огыл жап кочкаш 
кўлеш.

Шўльє шытыш ужар-
мужо, верге, мокш, 
шекшкалта, гепатит, 
щитовидный ту тургыж-
ландарыме годым пай-
дале. Сусыргымо деч 
вара лачшымак тудын 
полшымыж дене вийым 

Кушкыл эмла

тазалык клат

погаш йєнан: иммуни-
тетым шотыш конда, чо-
гашылым пе‰гыдемда, 
пагарын да шолоран па-
шаштым саемда, вўрым 
уэмда да тидын дене 
вўрчу‰га деч арала.

Шытыктарыме не-
мычпурса организм 
гыч уто шондым лук-
таш, пуалшым шєраш, 
шурым пе‰гыдемдаш, 
сусырым иландараш, 
шўргє коваште ден тў-
сым саемдаш полша. 
Шытыктарыме пурса уто 
нелытым кудалташ шо-
нышо-влаклан пайдале –  
калорийлан нужна, но 
пагарым кужу жаплан 
тема. Нут манме пурса 
А, С, В витаминлан поян, 
тушто тыгак марганец, 
кремний, кўртньє, бор, 
калий да кальций, шуко 
клетчатке, углевод, чап-
ле качестван белок ден 
аминокислота улыт.

Шожын шытышы-
же организмым чытен 
кертшым ышта, кисло-
та-щёлочь балансым 
шотыш конда. Тудо со-
ставыштыже улшо В12, 
К да С витаминже, А 
провитаминже, цинкше, 
вўргеньыже, марганец-
ше, кўртньыж дене шер-
гакан.

Шытыктарыме уржа 
организмлан микроб да 
вирус ваштареш шогаш, 
шўлымє корнын черла-
нымыж годым руным 
тєргалтарен лукташ, 
вўрысє глюкозын кугыт- 
шым шотыш кондаш, 
организм гыч аяр ден 
радионуклидым лукташ 
полша, атеросклероз да 
жап деч ончыч лишемше 
шо‰гылык деч арала.

Кавун шытышым 
поснак 40 ий деч ку-

гурак ийготан пєръе‰-
шамычлан кочкаш тем-
лалтеш, молан манаш 
гын тудо цинклан поян 
да предстательный тун 
тазалыкшым арален ко-
даш полша. Кавун шы-
тыш тыгак вуйдорык ден 
мочеполовой системын 
тазалыкыштлан пайда-
ле, организмым чапле 
качестван коя, белок, С, 
Е да В витамин, кўрт-
ньє, фосфор, магний, 
кобальт да вўргене дене 
шы‰дара.

Яшмыкпурса шы-
тышыште чапле каче-
стван белок, кальций, 
кўртньє, цинк, магний, 
фосфор, селен, вўрге-
не, F, Е, С да В витамин 
улыт. Мут толмашеш, 
яшмыкпурсан шытымыж 
годым С витамин 600 
нарылан шукемеш. Ане-
мий, вўрланыме, кылмен 
черланыме, бронхит, 
ангине да пневмоний 
годым яшмыкпурса шы-
тыш поснак пайдале.

Расторопшо мокшын 
клеткыжым уэмдыше 
да иландарыше кушкыл 
семын палыме. Тудын 
шытышыштыже флаво-
ноид-влак улыт. Нуно 
чолга веществалан 
шотлалтыт да мемнан 
клеткынам аралат. Ты-
леч посна кушкыл ми-
кроэлементлан, поснак 
селен ден цинклан, А, 
Е, F, К, D витаминлан 
поян. Шытыш шек-
шым ыштыме да лук-
мо процессым саемда, 
мокшым токсин да ин-
фекций деч арала. Рас-
торопшо шытыш пўсє 
да хронический шуко 
черым, аллергийым, 
колитым, геморройым 
эмла, шекшкалта ден 
леп пуалме, организм 
гыч кўм лукташ кўлмє 
годым сайын полша.
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл
* алкогольная и табачная зависимость

анонимно

Наш адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 21
(остановка «Аптека №1»).

Приём проводит 
ЗАХАРОВ В.Н.

ПСИХОЛОГИЯ

14, 22 и 28 марта

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

Айдемылан кажне кечын коштымо кок гво-
здикым кочкаш пайдале. Тудо тўрлє вита-
минлан, минеральный веществалан, эфир 
ўйлан, коя кислоталан поян, сандене шуко 
тўрлє черым эмла.
 Сєсан тургыжланда-

рыме годым гвоздикым 
кечеш кок гана кочмо 
деч ончыч пурман. Ти-
дым черланыме дечынат 
ышташ келшен толеш. 
Гвоздике деч сєсан веле 
огыл, ужармужо палыч-
ке, стафилококк гай бак-
терий-влакат лўдыт.
 Гвоздикым стома-

тит тургыжландарыме, 
логар, умша кєргє але 
пўйшыл пуалме, умша 
гыч ўпшымє годымат 
пураш пайдале.
 Тиде кушкыл веще-

ства алмашталтмашым, 
кочкышым шулыктары-
ме пашам саемда, уто 
нелытым кудалташ, па-

гар-шолора корнын па-
шажым шотыш кондаш 
полша. Тидланже кок 
гвоздике ден ик изи сов-
ла мўй вартышым кочмо 
деч ончыч пураш кўлеш. 
Но нылгыжшоло да па-
гар йора, кугу давлений 
годым ты йєн дене эм-
лалташ огеш лий.
 Гвоздикыште у рак 

клеткым пытарыше, 
улшыжын кушмыжым 
эркыштарыше эвгенол 
уло.
 Гипотониклан кош-

тымо гвоздикым пураш 
гын, давленийже нор-
мыш толеш, нойымыжо 
эрта, вуйжо савырны-
мым чарна.

Кугезе кован шондыкшо гыч

Шулдо,  
но моткоч пайдале

Ынде  Тергеныт – полша

Кок ий ончыч больницыште эмлалтмем го-
дым ик ўдырамаш, шке манмыжла, моткоч 
пайдале рецептым пуыш, да тудыжо мыйым 
чынжымак сай велым єрыктарыш. Эмлалтме 
пел курсланак шўргє коваштем яндареште, 
чўнча дечын йєршын эрныш. Шўргє веле 
огыл, капкыл коваштемат порсын гай шыма 
лие. Эше запор нерген мондышым! ™дыра-
машын мутшо почеш, организм гыч мўш-
кырым кугемден ончыктышо шлак лектеш, 
пўжалтарымым, тыгак йыжы‰ тургыжланда-
рымым чарнат! Тыге…

1. Аптекыште куэ 
тегыт ден пипеткым  
налза.

2. Малаш вочмо деч 
ончыч изи кинде ка-
тышыш 5 чўчалтыш куэ 
тегытым чўчалтарыза, 
тудым писын пурза да 
нелза. Ончыч ок келше, 
но вара тунемыда.

3. Вес кечын кинде 
катышыш 6 чўчалтыш 
куэ тегытым чўчалта-
рыза… Тыге, кече еда 
1 чўчалтыш дене еша-
рен, дозым 10 чўчал-
тыш марте шуктыза.

4. Кинде катышыш 
10 чўчалтышым чўчал-
тарен, куэ тегытым 2 
арня кочса. Вара, кече 
еда 1 чўчалтышлан ша-
галрак чўчалтарен, 5 
чўчалтыш марте изем-
дыза. Эмлалтме курс 
24 кечым налеш.

Куэ тегытан киндым 
кочмо деч вара нимом 
ида йў да ида коч. А 
киндыже кеч-могай – 
кеч уржа, кеч шыда‰, 
кеч кукурузо – лийже. 
Тў‰жє – тиде процеду-
рым ик кечым кодыде 
шуктыза.

Тиде йєн дене ида-
лыкыште кок гана – 
шошым да шыжым – 
эмлалтса.

Процедурым эртыме 
деч вара кок арня гыч 

куэ тегытым киндыш 
огыл, а олмаш чўчал-
тарен кочса. Тудо ни-
гушкат огеш пиж, шол- 
ораш логалын, чыла 
организмым эрыктен 
луктеш.

Палашда, куэ тегыт – 
шемалге тўсан, йыгыж-
гынрак ўпшалтше ўян 
вартыш. Тудо микроб 
ден паразитым сайын 
пытара, ангиным, 
псориазым, лыгым, 
по‰гым, лўгыштышым, 
тўрлє тўсан лишайым, 
гангреным, бронхиаль-
ный астмым, кужун ила-
ныдыме тропический 
йорам, истерийым, чы-
вышинчам, шедырам, 
шодо ужармужым, вўд- 
отызам, проказым, су-
сырым, пуалше пы-
лышым, пуалмым да 
шуко моло черым эмла.

Котыр, экземе, лон-
чан лишай, псориаз, 
йора гай коваште че-
рым яндар тегыт дене 
эмлат. Тудо Вишнев-
скийын мазьыштыже, 
шовынышто да моло 
средстваште уло. Мы-
ланем огыда ўшане, 
куэ тегытым шке семын 
йўаш єрыда гын, тидын 
шотышто врач дене 
ка‰ашен кертыда.

О.СОЛОВЬЁВА
Параньга район

«тегыт шўргє» омыл
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ПАЗАР АК

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

Паре‰ге (1 кг) –   18-25
Шолдыра паре‰ге     
(5 л пурыман ведра) –       90-100
Свежа ковышта (1 кг) –        20-25
Помидор (1 кг) –              120-180
Кияр (1 кг) –                   100-160
Шоган (1 кг) –  30-35
Кешыр (1 кг) –                        35-40
Чеснок (1 шт.) –         20
Олма (1 кг) –                    40-100
Мандарин (1 кг) –            110-150
Апельсин (1 кг) –                130-150
Лимон (1 кг) –                      130-140
Гранат (1 кг) –                      140-150
Пєчыж (1 л пурыман ведра) –  150
Облепихе (1 л     
пурыман ведра) –      200
Модо (1 л     
пурыман ведра) –            180-200
Турнявєчыж (1 л     
пурыман ведра) –             140-150
Варене (0,5 л) –                     150
Чодыра пўкш (750 л) –        80-90
Мўй (1 кг) –                     500-700
Нєшмўй (темен ужалыме) – 58-60
Шово (1 л, квас) –                50-52
Шєр (1,5 л) –                      80-90
™мбал (1 л) –                   320-480
Торык (1 кг) –                  240-260
Муно (10 шт.) –    52-72
Карп (1 кг) –                     230-250
Нужгол (1 кг) –                200-220
Тумо выньык –                 130-150
Куэ выньык –  80-90

Шушаш 8 Март вашеш Йош-
кар-Оласе рўдє пазарын пай-
рем тўсым налмыже шижал-
теш. Шуко вере пєлек шотеш 
кучыктышаш сылне арверым, 
вургемым, солыкым, пеле-
дышым да моло сатум темлат. 
Торгаен ончаш гын, пеледыш 
аршашым 50-100 те‰гелан, 
свежа пакчасаска ден фруктым 
10-30 те‰гелан шулдынракын 
налаш лиеш. Шошо лишем-
ме дене шуко вере пакчасаска 
нєшмым ужалаш луктыныт. 
Мутлан, 1 пакет томат нєшмым 
4 те‰гелан налаш йєн уло.

Тиде арнян сатулан ак тыгай

Эрыктыме шулдо йєн

ПУШЫМ, ПАРЫМ 
сайын шупшаш тў‰алеш

Мучаш. Тў‰алтышыже 7-ше №-ан газетыште

Уксус кислота ден ли-
монат лончылалтше коям 
кўшнє ончыктымо кок 
средстве деч удан огыл 
колтат. Но пашам тў‰алме 
деч ончыч парняшан пиж-
гомым чияш да фортычкым 
почаш кўлеш. Растворым 
тул ўмбалне шолташ огеш 
кўл. Тидлан губкым 9 
процентан уксус рас-
твореш нєртыман да 
тудын дене сеткым 
темденрак йыгыман. 
Лавыра лончо кўжгє 
гын, решоткам проти-
вень кєргыш пышты-
ман, ўмбакыже уксус 
растворым опталман. 
Пурак дене леведалт-
ше коя-ўй лончо иктаж 
10-15 минут гыч тєргал-
таш тў‰алеш веле. Тунам 
тудым пе‰гыде губко але 
щётко дене йыген колташ 
куштылго.

Икмыняр ий эрыктыдыме 
кўжгє лончым 9 процентан 
уксус раствор дене йы-
ген колташ нелырак, сад-
лан тыгай лавырам эшеат 
виян, 70 процентан, уксус 
кислота дене эрыктыман. 
Тудым вўдеш шулыктарен 
(1:1 ужаш) але растворжы-

мак решоткаш йы-
гаш лиеш.

Уксус кислота 
уке гын, 1-2 лимо-
нат полшен се‰а. 
Шўмжым эрык-
тыме пелыгыч 
пўчмє лимоным 
сеткыш йыгы-
ман. Мє‰гыштє 

цитрус уке гын, лимон 
кислота дене ямды-
лыме растворым (1 л 
вўдлан – 2 кугу совла 
порошок) кучылташ 
лиеш. Шопо вартыш 
сеткысе лавыра кєр-
гыш шы‰даралт пурен 
шуктыжо манын, 20-
30 минут наре вучал-
тыман. Тылеч вара ре-

шоткасе тєргалтше ўйым 
леве вўд йымалне губко 
дене йыген мушман.

Кажне йєнжат кўжгє коя-
ўян лавырам тєргалтарен 
кертеш. Туге гынат вытяж-
ке решоткам чўчкыдынрак 
эрыкташ єрканыман огыл. 
Тудым мыняр чўчкыдынрак 
мушкыда, погынышо лавы-
рам тунар куштылгын кол-
теда. Вытяжке кухньысо 
пушым, парым сайын шуп-
шаш тў‰алеш.
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Кочкышым ямдылыме радам

1. Тў‰алтышлан шке 
ыштыме але кевытыш-
те налме лашкам шол-
тен ямдылыман. Шо-
лаш пуртымо вўдыш 
лашкам пыштыман 
да, ямде лиймешкыже 
шолтымеке, вўдшым 
кышкалман.

2. Лагманыш ешары-
шаш чыла пакчасаскам 
сайын мушман, эрык-
тыман. Шоганым пеле 
йыргешкын, а моло 
пакчасаска ден шылым 
кубикла пўчкедыман.

3. Кўжгє пундашан 
салмам изи тул ўм-
балне сайын ырык-
тыман да тушко куш-
кыл ўйым ешарыман.

4. Эн ончыч сал-
маш шылым пышты-
ман да, чевер тўсан 
лиймешкыже, кок 
велымат жаритлы-
ман. Вара шоганым 
ешарыман, икмыняр 
минут гыч кешырым 
да йо‰ыштымо пу-
рысым шавалтыман. 
Шинчалтыман да, 

жапын-жапын пуды-
ратен, изи тул ўм-
балне ямде лиймеш 
кўктыман.

5. Ынде тышкак вў-
дым, паре‰гым еша-
рыман да изи тул 
ўмбалне ямде лий-
мешкыже паритлен 
кўктыман.

6. Чеснок ден ужар 
йєр шудым эн муча-
ште, кочкышын тўрыс 
ямде лиймекыже 
веле, ешарыман, уке 

гын лагманын тамже 
йєршын весе лиеш.

7. Келге тали‰га 
пундашыш ончыч 
лашкам пыштыман, 
а ўмбачынже пак-
часаска-шыл вар-
тышым ешарыман.

8. Кумыл уло гын, 
лай дене тамлешта-
рен кочкаш лиеш. Но 
кочкаш тў‰алме деч 
ончыч тали‰гасе лаг-
маным сайын луген 
пулаштарыман.

ЛАГМАН
Ты кочкышым телым веле огыл, шокшо пагы-

тыштат кочкаш тутло.
Кўлыт: 400 г ушкал але шорык шыл, 250 г 

лашка (шке ыштыме), 1 шере пурыс, 2 паре‰ге, 
1 кешыр, 1 помидор, 1 шоган, 4 пўй чеснок,  
1 л вўд, 30 мл кушкыл ўй, шинчал, кочо пурыс, 
ужар йєр шудо – тамлен ончен.

Тамле кочкыш

1. Тў‰алтышлан 
кўлеш продуктым спи-
ске почеш ямдылыман. 
Руашым лугышаш мис- 
кыш шўшмўйым пыш-
тыман да вилке дене 
темден туржман. Ынде 
тышкак 50 г наре ло-
жашым шавалтыман. 
Тылеч вара руаш пуш-
кыдемдышым, шинча-
лым ешарыман.

2. Ложашыш кўчымє 
муным пыштыман. Ик 

муноптемым курник 
ўмбак йыгаш посна 
налын кодыман. Ынде 
мискыш кўчымє торы-
кым опталман да руа- 
шым лугыман. Тудо 
утыжым пе‰гыде лий-
шаш огыл.

3. Ямде руашым 
полиэтилен пленкыш 
пыштыман да, курник 
кєргым ямдылен шук-
тымешке, холодильни-
кыш кора‰дыман.

4. Пеле кылмыше 
шылым мясорубко 
гоч колтыман. Кўчымє 
паре‰гым тыгыде ку-
бикла, шоганым йыр-
гешкын пўчедыман. 
Шинчалтыман, пуры-
сым шавалтыман да 
сайын варыман.

5. Руашым тєр пай-
лен, изи чумырка-
шамычым (20 наре 
лекшаш) ыштыман. 
Кажныжым йыргеш-
кын шарыман да овар-
чык покшеке кєргым 
пыштыман.

6. Руаш тўрым чы-
выштылын, треуголь-
ник семын курникым 
тўрлыман. Чак петы-

рыман огыл, покшелан 
(фотошто ончыкты-
мыла) изи рожым ко-
дыман. Духовкышто 
кўктымє годым ту-
шечын пар лекташ 
тў‰алеш.

7. Противеньыш 
вера‰дылме кажне 
курник ўмбаке ынде 
руаш ыштыме годым 
кодымо муноптемым 
вичкыжын йыгыман. 
Муно вартышыш изиш 
шєрым але кўчымє то-
рыкым ешараш лиеш.

8. Духовко гыч лукмо 
курникыш шўшмўйым 
йыгаш гын, эшеат там-
ле лиеш.

ТЫГЫДЕ КУРНИК
Тиде руш кухньо гыч кўсынлымє кум 

лукан шыл да паре‰ге кєрган тыгыде ко-
гыльо.

Кўлыт: мясорубко гоч колтымо 550-600 г 
шыл, 3-4 кўчымє паре‰ге, 1 шоган, йо‰ыштымо 
шем пурыс – тамлен ончен, 100 г шўшмўй,  
2 муно, 200 г кўчымє торык, 1 кугу совла руаш 
пушкыдемдыш (разрыхлитель), 550 г ложаш,  
1 изи совла шинчал.

Перкан лийже
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11  

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Армийыште слу-
житлыме годым Сер-
гейлан офицер клу-
бышто, казармыште 
ятыр кидпашам ыш-
таш, дембельский 

Пєртым тамга  
сылнештара

альбомым сєраста-
раш логалын. Армий 
деч вара кидмастар 
шочмо кундемыш-
кыже пєртылын. Эн 
ончыч Шернурысо 
«Лаж» кооперативы-
ште художник-офор-
мительлан пашам 
ыштен. Вара Па-
раньга посёлкышто, 
«Синтез» коопера-
тивыште, ныл ий 
фигур-влакым пўч-
кеден. Тунам калык 
пўчкеден лукмо фи-
гурым пеш сайын 

налын. 1991 гыч 
2003 ий марте Олор 
школышто худож-
н и к- о ф о р м и т е л ь -
лан ыштен. Эсогыл 
школышто урок деч 
варат пуше‰ге гыч 
тўрлє пу ўзгарым, 
имньын, шордын, 
маскан, тумнан фи-
гурыштым ятыр пўч-
кеден.

– Пу гыч пўчкедыме 
годым пеш шекланы-
ман, – ойла Сергей 
Витальевич. – Южгу-
намже парнят пўчкыл- 

теш да тулеч моло 
азап лийын кертеш.

2004 ий деч вара 
Ивановмыт пу пєрт- 
лан ешартыш при-
стройым ыштеныт. 
Тўжвачын ош кер-
мыч дене облицо-
ватленыт. Пєртын 
цокольжым, лукшым, 
фронтонжым, там-
гажым сур тўс дене 
чиялтеныт. Пєртыш 
мотор пєртєнчыл 
пурта. Тушко пуры-
меке шижат: суртоза 
илыме вержым пеш 

Сўретче, кидмастар С.ИВАНОВ

О‰гыр

Пєрт ончыл Омса Воштончыш
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арун куча. Сергей Ви-
тальевичын кидпашаж 
ден радынаже-влак 
пырдыжыште ятырак 
кечат. Пєрткєргыжым 
гын ончен куанет. 
Пєлемлаште – чаткан 
ыштыме омса, во-
штончыш, тўрлє пол-
ко, радына.

Кудывечым вол-
галтараш тўрлє све-
тильникым ыштен. 
Суртоза тошто арве-
рым, ўзгарым пога 
да нуным олмыкта, 
чиялта. Тыге тошто 
арвер сурт-печыж-
лан шкешотан ямым 
пуа. Пєртйымалне 
мастерскойжо верла-
нен. Туштат пєръе‰ 
пырдыжшым, тув-
рашым пеш о‰айын 
сылнештарен. Тувра-
шым штукатуритлыме, 

сандене тудо ош пы-
лым ушештара. Мас-
терскойышто икымше 
пашаже, индеецын 
фигуржо, аралал-
теш. Теве ик лукышто 
чєгыт-шамыч койыт. 
Нунат пєлемлан шке-
шотан ойыртемым 
пуртат. Пєръе‰ окнам, 
омсам шем тўсан вич-
кыж о‰а дене сылнеш-
тарен. Клат ден вўта 
пелен кугезе кочажын 
плугшым, издержым, 
плотник ўзгаржым, то-
што арвержым поген 
сакалтен. Кудывечы-
ште тўрлє вере икмы-
няр орава коеш. Пыр-
дыжыш, урем велысе 
окна янакыш тошто 
понарым, кєршєкым, 
салмам шындылын.

– Илыш ик вере ок 
шого, – умылтара кид-

мастар. – Могай гына 
технологий, материал 
уке?! Мый, тошто ар-
верым кучылтын, пан-
ном ыштем. Шонем, 
тыгай панношто улшо 
сюжет-влак ялысе ка-
лыклан лишыл улыт, 
кумылым савырат. 
Сандене тыгай кид-
пашам йодмо почеш 
умбакыжат ышташ 
шонем.

Икымше паша Полко Пемелян тукымвож

Леваш

Плуг
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

Мужыр лаштыкым

АККУМУЛЯТОРЫМ 
зарядитлаш шынды-
ме годым инструк-
ций почеш пробкым 
тўрыснек рончаш да 
лукташ темлалтеш. 
Утларак чынжым тыге 
ышташ шотлан толеш: 
пробкым рончаш, но 
лукташ огыл, верыш-
тыжак кодаш. Лукташ 
гын, электролит шо-
лаш пурымо годым 
тудо аккумуляторыш-
кат, тыгак йырым-йыр 
улшо моло ужашыш-
кат шыжалтеш.

***
™Й фильтрым пўты-

рен шындымек, тудын 
ўмбакыже шолдыра 
пырчан ошма ден ан-
тигравий вартышым 

йыген шындаш пай-
дале. Тыге ыштыме-
ке, вес гана фильтрым 
вашталтыме годым 
лўмын келыштары-
машлан э‰ертыме деч 
поснат кид денак куш-
тылгын рончаш лиеш.

***
МАШИНА свечаште 

жап эртыме семын ко-
гар погына. 2-3 милли-
метр диаметран трос 
пўчкышым налза, ту-
дын мучашыжым ша-
латыза, тўрка‰дыза. 
Трос пўчкышын вес 
мучашыжым изоленте 
дене пўтырыза. Тыге 
ыштыме дене тыланда 
кучаш йєнанрак лиеш, 
да парнядам огыда 
сусырто. Ынде трос 

Южо е‰ мыска-
ра семын тыге ой-
лен колта: «Имне 
семын шогышыла 
мала». Тыге ойлымо 
чын мо? Имне кузе 
мала?

АЙДЕМЕ семынак 
имне нералтен кол-
та, мала, тыгодым 
омымат ужеш. Не-
рымыж годым кум 
йолжылан э‰ерта, ик 
ше‰гелсыжым луш-
тара, таганым шєрын 
шында.

Кечывалым утларак 
ужаш жапым шогышы-
ла кана. Тидлан амал-
жат уло. Имне мотор 
вольык веле огыл, 
эше икмыняр центнер 
чапле шыл. Ир пўртў-
сыштє тудын шылжым 
авызлаш ва‰ен кошт- 
шо пўсє пўян янлык 
икте веле огыл. Шо-
гышыла нералта гын, 
тудлан лўдыкшє го-

Имне кузе мала?

дым кенета кынелаш 
але ше‰гел йол дене 
чумалаш неле огыл. 
Лўдыкшє уке гын, 
имне нигунамат ок чу-
мал.

Имне кечыште 30 
минут гыч 3 шагат 
марте пич малышаш. 
Тыгеже тудо лачак 
пычкемыш годым гына 
мален се‰а. Пичше 
кўчык жап, иканаш-
те 10-20 минут дене 
гына, мала. Тидыже 
имньын анатомий-
же ден физиологий-
же дене кылдалтын. 
Кийымыж годым пеш 

кўлешан органлашке 
вўр шагал мия, а лач 
тидыжак кужу жап 
кияш чаракым ышта. 
Ик гана вочмеке, 45 
минут деч шуко киен 
ок керт.

Мален ок тем 
гын, тургыжланаш 
тў‰алеш, сыра, шы-
дешка, айдемылан 
лўдыкшє лийын се‰а. 
Тыгай вольык трени-
ровко але та‰асымаш 
годым камвозын кер-
теш. Теммеш мален 
шуктен огыл гын, 
амалже тыгай: стрес-
сыш логалын, йўк-йўан 

утыждене, у верыш-
те лўдыкшым шижеш, 
шыгыр да возаш йєн 
уке, лишнак уда койы-
шан имне-влак улыт.

Чома аваж деч шу-
кырак мала. Кум тыл-
заш марте кийышыла 
мала, а кушмо семын 
кужу жапым йол ўм-
балне эртара. Кушкын 
шушо тиде вольык 
малыме семын нера, 
йўдвошт икмыняр 
гана кынелеш-возеш.

Тыгай ойыртемым 
пален налме: имне-
влак утларакше омса 
деке тупынь, пыр-
дыж могырыш вуй 
дене, шогат. Петыры-
ме гыч кудалаш ни-
гушко, а теве омсам 
почын, удам ышташ 
шонышым чумалашат 
лиеш. Тыште кунар-
гынат шонен мошты-
мо шижалтеш, очыни.

Кырча-марча  
ка‰ашат полша

пўчкыш дене свечаш-
те когарым эрыктыза 
веле.

***
ТОРМОЗ системыш 

юж логалын се‰а. 
Тудым качатлыде-
ат кора‰даш, лукташ 
лиеш. Тў‰жє – ба-
чокышто вишкыде 
ситыже. Шагал гын, 
машинам пашаш-
те кучылтмо годым 
ешарен темыза. Тор-
моз цилиндрын кла-
панышкыже шлангым 
чиктен шындыме. 
Тудын мучашыжым 
вишкыдан вошткойшо 
йо‰гытыш колтыза да 
ўлыкырак шындыза. 
Ынде клапаным поч- 
са – вишкыде йоген 
кая, тыгодым южы-

мат пырля луктеш. 
Бачокышто вишкыде 
мыняр улмым терген 
шогыза, жапыштыже 
ешарыза.

***
КАНДАШ клапанан 

ВАЗ двигательын га-
зораспределитель-
ный механизмыш-
тыже шўштым чын 
шупшмым ырыктыме 
моторышто тергыман. 
Дроссельым кенета, 
трук, почына да ви-
сена: шўштын верти-
кальный участкышты-
же лў‰галтме, коштмо 
амплитудо 10-15 мил-
лиметр лийшаш. Ти-
дын деч шукырак гын, 
пўтыралына, шагал-
рак – лушкыдемдена.
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Колызын лукшоТЕЛЫМ ловал жапым 
кочкышлан поян келге 
лакылаште эртара. Ап-
петитше игече леве-
штыме годым утларак 
почылтеш да таляка 
верлашкат кочкышым 
кычалын лектеш. Тыш-

Мўйым йєратыше тудым пазарыште, 
ярми‰гаште але палыме мўкшызє деч 
налеш. Тыгодым тудо ойырен налме кел-
шыше мўй, тыгак мўкшын пуымо моло 
продукций нерген утларак пален нал-
неже. Ужалыше кумылын каласкалаш 
тў‰алеш, но ик мўкшызат чылажымак 
раш почын ок пу.

ЭН ончычак теве 
мо нерген. Мўкшызє 
тыланда писте, шем-
шыда‰, умдылашудо 
(донник), пеледыш, 
эсогыл э‰ыж, снеге, 
тыгак шуко моло тўр-
лє кушкыл гыч погымо 
мўйым темла. Но чын-
жым тўрыснек ик тўр-
лє кушкыл гыч гына 
погымо мўй лийын ок 
керт. Вет мўкшым нек-
тарлан ик кушкылыш 
гына чо‰ештыкташ 
ок лий. Лишнак пи-
сте, шемшыда‰ але 
умдылашудо пеле-
деш гын, мўкш каж-
ныж гычат нектарым 
омарташке конда да 
караш рожыш пышта. 
Тыге лийын кертеш: ик 
кушкыл але пуше‰ге 
гыч шукырак конда. 
Тидлан кєра, мутлан, 
мўкшызє писте але 
вес кушкыл гыч погы-
мо мўй манын ужала. 
Чынжым гын, ик куш-
кыл гыч 100 процент 
мўйым погымо манаш 
ок лий.

Колышо мўкшын 

пайдале улмыж нер-
ген газетыштына во-
зенна ыле. Ешартыш 
семын теве мом па-
лемдыман: кажне отар 
оза мўкшыжым тўрлє 
чер деч эмла. Тидым 
утларакше шошым але 
шыжым ышта. Мутлан, 
эн ончычак варроатоз 
пудий ваштареш тўрлє 
химикатым, полоскым 
але калык йєным ку-
чылтеш. Но могай йє-
ным кучылтын, мўйым, 
мўкшын пуымо моло 
продукцийым налшы-
лан мўкшызє нигуна-
мат раш ок каласе.

Теле гоч илен лекше 
да шошым ўмыржым 
шуктышо мўкшын кап-
ше пайдале огыл. Мо-
ланже, тудо теле гоч 
шолышкыжо погыны-
шо терысым, тўжваке 
лектын, чо‰ештылын, 
ястарен шуктен огыл. 
Тыгак теле жапыште 
колышо мўкш качест-
ве могырым ок ойыр-
темалт. Тудо, вўдыж-
гыштє киен, шўяш 
тў‰алын кертын.

Мўкшызє мо 
нерген ок ойло?

Шотыш налза

Ловал телымат 
логалеш

тыже тудым телымсе 
чичкан але кивковый 
манме э‰ыр дене ку-
чаш лиеш.

Ловалым телым ку-
чымо ўзгар утыжым 
ойыртемалтше огыл. 
Южо колызо йєнан 
«кобылкым» кучыл-
теш. Тудын кидку-
чемжым пенопласт 
гыч ыштыме. Вес 
колызо-влак катуш-
кан э‰ыр дене ку-
чат. Тудым ий ўмбаке 
шогалташ «йол-вла-
кым» келыштарат. 
Э‰ыртоям кўчыкым 
ойырен налыт, улы-
жат 20-30 сантиме-
трыш гына шушаш, 
но пе‰гыдылык дене 
ойыртемалтшаш.

Шинчыше вўдыштє 
кучымо годым чичка 
ден ешартыш нелыт 
(грузило) келгытлан 
келшен толшаш улыт. 
Ер ден вўдым ара-
лыме кугу плотина-
лаште э‰ыршўртым 
0,13-0,16 миллиметр 
кўжгытаным ойырен 
налыт. Тидын деч 
кўжгыракшым ловал 
писын шижын налеш. 
А теве 0,12 милли-
метр кўжгытаным  
1 килограмм нелытан 
ловал кўрлын кер-
теш. Э‰ыримыш пиж- 
ше ловалым сайын 
шўдырен лукшашлан 

кугурак катушкан, 
лўмын келыштарыме 
чаракан э‰ырым ку-
чылташ йєнан.

Могай э‰ыримым 
ойырен налаш? Ут-
ларакше шем але 
йошкар тўсан келша. 
Имыже кужу лийшаш. 
Йошкын шукшым пи-
жыкташ келыштары-
ме э‰ыриме вичкыж, 
чоткыдо кўртньыво-
штыр гыч ямдылыме 
лийшаш. Ловаллан 
келшыше э‰ыримым 
«Gamakatsu” ден 
«Owner» япон фир-
ме-влак луктыт. Не-
лытым (дробинка) 
э‰ыриме деч 3-5 
сантиметрым коден 
пижыктат. Тыге ло-
вал, ондалчык коч-
кышым умшашкыже 
налмеке, тудым пун-
даш гыч уто нелылык 
деч посна нєлталеш.

Телым йогышо вў-
дыштє кучымо го-
дым поводокым  
10-15 сантиметрлан 
кўшкырак вера‰дат. 
Тудын кужытшо вўд-
йогынын писылык-
ше дене кылдалтын. 
Поводок вўдыштє, 
тўрлє могырыш лой-
галтын, колым сымы-
стара. Южгунам ту-
дын мучашкыже эше 
неле мормышкым 
пижыктат.
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 
Играй, гармонь любимая! 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Лариса Го-
лубкина. "Прожить, понять..." 12+ 11.10, 

12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Теория за-
говора 16+ 14.45 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ" 12+ 16.35 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+ 17.25 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ" 12+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Время 21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 
16+ 22.30 Dance Революция 12+  

РОССИЯ1

05.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!" 12+ 

06.20 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КА-
ЗАНОВЫ" 12+ 10.20 Сто к одному 12+ 
11.10 Аншлаг и Компания 16+ 13.20 Х/ф 
"БОЛЬШОЙ" 12+ 17.40 Ну-ка, все вме-
сте! 12+ 20.00 Вести 21.00 Т/с "НЕВЕСТА 
КОМДИВА" 12+      

«МЭТР»
06.00 Марий Эл ТВ 12+ 16.20 Программа 
"АРТ-мастерская" 12+

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+ 18.00 Ве-
черние новости 18.25 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "МАГОМАЕВ" 16+ 22.30 Док-ток 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести  09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+ 12.50, 17.25 60 
минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "НЕВЕСТА КОМДИВА" 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+ 16.55 Программа "АРТ-мастерская" 
12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.)  9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

10 МАРТА, 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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.25 На самом 
деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 16+ 22.30 
Док-ток 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, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "НЕВЕС-
ТА КОМДИВА" 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»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

11 МАРТА, 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 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское/Женское 16+ 18.00 Вечерние но-
вости 18.35 Человек и закон 16+ 19.40 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 0+

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, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина 
16+ 23.30 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" 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+ 23.35 Программа "Широкий 

экран" 12+ 01.00 Программа "Калыкын 
чон кончерже" 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти Марий Эл 9.00 Местное время. Вес-
ти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш концерт 
11.25 Местное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
17.30 Интервью 19.40 Вести

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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.25 На самом 
деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "МАГОМАЕВ" 16+ 22.30 
Док-ток 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, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "НЕВЕС-
ТА КОМДИВА" 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+ 23.35 Программа "Мэтротека" 16+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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 Пош-
кудем 9.40 Туган тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

13 МАРТА, ПЯТНИЦА

9 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умни-
цы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 Муслим Ма-
гомаев. Нет солнца без тебя... 12+ 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+ 13.55 Теория за-
говора 16+ 14.45 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 12+ 16.15 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 17.50 Экс-

клюзив 16+ 19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 22.40 Большая игра 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.00 
Вести. Местное время 08.20 Местное 
время. Суббота 12+ 08.35 По секрету 
всему свету 12+ 09.30 Пятеро на одного 
12+ 10.20 Сто к одному 12+ 11.10 Сме-
яться разрешается 12+ 13.55 Х/ф "ВЕР-
НИ МЕНЯ" 16+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 20.40 Х/ф "С 

ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА" 12+ 
«МЭТР»

15.30 Марий Эл. Темла 12+ 18.30 Наше 
время. Итоги недели. 12+ 01.00 Наше 
время. Итоги недели. 12+ 01.30 Марий 
Эл. Темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Вести Марий Эл 
8.20 Местное время. Суббота

14 МАРТА, СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "КОМИССАРША" 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Иг-
рай, гармонь любимая! 12+ 07.45 Ча-
совой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 13.55 Теория заговора 16+ 
14.55 Великие битвы России 12+ 
16.40 Точь-в-точь 16+ 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Dance 
Революция 12+ 23.40 Х/ф "ЖАЖДА 
СМЕРТИ" 18+ 01.40 На самом деле 
16+ 02.40 Про любовь 16+ 03.25 На-
едине со всеми 16+

РОССИЯ1

04.25 Х/ф "БРАЧНЫЕ ИГРЫ" 12+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+ 09.30 Устами младен-

ца 12+ 10.20 Сто к одному 12+ 11.10 
Всероссийский потребительский 
проект "Тест" 12+ 12.20 Большой 
праздничный концерт "Крымская 
весна" 12+ 14.00 Х/ф "ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА" 12+ 18.10 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ 01.30 Х/ф "ОД-
НАЖДЫ И НАВСЕГДА" 16+    

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 
12.45 Программа "Пастырское сло-
во" 12+ 15.35 Программа "Широкий 
экран"12+ 21.00 Марий Эл. Темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Воскресенье

15 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

АФИШЕ

РЕМОНТ  
КВАРТИР и  
ОФИСОВ

Тел.: 8 902  
738 61 88

Реклама

Рекламе

Ре
кл

ам
е

Ре
кл

ам
е

УЖАЛЕМ
2 пєлеман пачер, 2-шо пачаш, 
пластик окнан, кўртньє омсан, 
изи кумдык мланде ден монча 
улыт. Акше – 900 тўжем те‰ге 
(но вес ак шотыштат кутырен 
келшаш лиеш). 

Адрес: Волжский район,  
Сотнур села, Центральный урем.

Тел.: 8962 590 1415

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

Ом кай ыле гын...

Тў‰алтышыже  
6, 7-ше №-ан  

газетыште 

Мє‰гешла, лачшы-
мак пиалан ешлан 
кєра мемнан элын ку-
атше ешаралтеш. Пи-
алан еш, теве мо мы-
ланна кўлеш! А кєргє 
чон дене пиалан лияш 
уло чон дене йєраты-
ме пєръе‰ але ўдыра-
маш дене у ешым по-
гыман. А икте-весым 
єкым чытен, игылтын, 
коклан пагалыме шо-
тым ышташ тєчен, 
ондалкален, шке да 
пелен улшын кумыл-
жым пагалыде, жапым 
арам эртарыман огыл.

– А утыш лукмо, ку-
далтен кодымо е‰ 

дене кузе лийман? Тек 
орлана?

– Ом кай гын, ватем 
пиалан лиеш, шоне-
да?

Да... чот єрыктарыше 
шонкалымашан пєръе‰ 
улыда манын шонен, 
Данил Петровичын 
чоным почын кутыры-
мыжым колыштам.

– ™мбакем єрын ида 
ончо. Мый денем лий-
ше вашталтышым ва-
тем шекланен шуктен 
огыл, шонеда? Кас еда 
кушто да молан кучал-
тмем ынеж йодышт? 
Тудын дек тыгай йўштє 
лиймем ок шиж, ок тог-
дае? Уке, пагалымем, 
пєръе‰ шижмаш «пу-
сталыкым» ўдырамаш 
пеш вашке шижеш. 
™дырамаш семын кўл-
дымылыкшым умылен, 
шкенжым кєргє гыч 
нултен, эн пиалдымы-
лан шотлаш тў‰алеш, 
очыни. Мыйын шоны-
маште, иканаште тура 

луктын ойлымо да еш 
гыч кайыме деч эше 
кугурак йєсланымаш. 
Тыгай йєрдымє илыш 
орлык да тамык дене 
иктєр. Оккўл улметым 
шинчаваш умылен, 
кажне кечын шижын 
илаш – Юмо ынже 
пўрє.

Данил Петрович, во-
ктекем лишемын, кид 
шокшем гыч кучен, 
шонымыжым ойленак 
пытарынеже:

– Угыч толшо кугу 
йєратымаш деч шы-
лаш тєчен лўдаш ок 
кўл. Но тыгай ошкы-
лым ышташ моткоч 
йєсє. Те мо, шўмем 
уке ман шонеда? Ик-
шывем-шамыч мыйын 
нерген мом шонаш 
тў‰алмыштым ом умы-
ло, шонеда? Ушдымо 
ачаштын ешым ко-
ден кайымыжлан кєра 
нуно икта‰ашышт деч 
вожылаш огыт тў‰ал, 
шонеда? А ватем... Ну 
мом ыштен кертам? А 
эн нелыже паледа мо? 
Тевыс тендан дене ку-
тырымо гай нунылан 
чыла кєргє шижма-
шем тыге ласкан умы-
лтараш ок лий. Очы-
ни, «шо‰го окмакым» 
колышташыжат огыт 
тў‰ал. Угыч ылыжше 

чон шижмаш пашаш-
те эн лишыл е‰-влак 
вигак эн мўндыр да 
йотыш савырнат... 
Ораде полмезе рвезе 
гай шолып вашлиял-
тын, языкыш пураш 
верештеш. А мый ву-
чем, вашкем ты ваш-
лиймашыш. Тудат 

самырык огыл, эше 
ешан. Мыйын семы-
нак орлана, очыни... 
Кузе да кушеч мылам 
тиде кылдышым ру-
даш тў‰алман? Иктым 
гына сай палем: але 
марте иленжат, йєра-
тенжат омыл. Тудын 
деч посна тўняжат пу-
ста...

Умбалне ала-кєм 
ужо да Данил Петро-
вич вигак шып лие, 
вийныш, шинчажат 
волгалт кайыш. 

– Нелеш ида нал, 
тендам коден каяш 
логалеш, – воктечем 
кора‰ эртышыжла, 
эркын пелештен, сер 
воктене писын ошкыл 
колтыш. 

Изирак капан ўды-
рамаш ваштарешыже 
тудын семынак писын 
лишемеш. Нуно ваш-
лийыч, икте-весыш-
тлан ала-мом пелеш-
тышт да, кок могырыш 
ончалын, э‰ер серы-

се пуше‰ге кокласе 
те‰гылыш пурен шин-
чыч.

Колмо да ужмо нер-
ген мом шонышашым 
умылыде, мє‰гє ве-
лыш эркын тарва-
нышым.

Иктаж ныл тылзе 
наре эртымеке, Да-
нил Петровичым ада-
кат ты верыштак ваш-
лийым. Палыме е‰ым 
тогдаен шуктымекы-
же, тошто йолташ се-
мын умбачынак кид-
шым рўзаш тў‰але. 
Тынар куаныше, эсо-
гыл самырыкешт- 
ше гай веле коеш. Туп-
вачыжым ры‰ куча, 
шинчаже волгыдын 
онча, эшеат кугу ка-
панла чучын колтыш.

– Куанышым, мот-
коч куанышым адакат 
тендам вашлиймылан, 
– воктекем толын шо-
галмекыже, веселан 
мане. Тунамак еш илы-
шем нерген йодышт 
нале, «Юмылан тау, 
мыйынат чыла сай» 
манын, шкеж нерген 
каласкалаш тў‰але. 
– Тау тыланда, ик эн 
неле пагытыште мый-
ым чытен колыштмы-
ланда, – пєре‰ мыйым 
чот ужаш шонышо гай 
мутлана. – Ну, пага-
лымем, эркын-эркын 
чыла лыпланыш. Шуко 
шылталымаш, кычкыр-
калымаш, шинчавўд 
ыле. Ну мом ышташ? 
Ынде кызыт чылажат 
вес семын. Пиалан 
улам! Илышыштем 
икымше гана пиалан 
улам, кызыт гына ти-
дым умылем... Не-
леш ида нал, вашкем. 
Вуча! А мый тудын деч 
посна омак керт! – Да-
нил Петрович кидем 
кормыжтале да калык 
коклаште писын йомо.

Мучашыже лиеш
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КОКЛА ийготым эртал-
тыше ўдырамаш илышыш-
тыже икымше гана виским 
тамлен онча да манеш:

– Єрмаш, тамже дене пе-
лашемын иктаж коло ий наре 
йўмє эмжым ушештара.

***
ИЛЫШЫШТЕМ нимо ваш- 

талтын огыл. Школышто 
мый денем кєн келшымыже 

шуын огыл, 30 ий эрты-
мекат, «Одноклас- 
сникыште» ынешт 

келше.
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27 ФЕВРАЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

™шанен пуэнам шке мутемым,
Куанен, воктенет ошкылынам.
Шўм-чонемлан келшалше айдемым
™мырешлан пиал шоненам.

Колышталын тунам шомакетым,
Шинчашкет йєратен онченам.
Тунам мый пуэнам шке мутемым,
Пелашетше лияш келшенам.

Йєратыме мурынаИкымше вашлиймашна ила
Ну молан гын мыйым   
            ўшандарен
Онченат мый декем йєратен.
Ойленат пеш ласка    
                  шомаклам,
Адакат шўм-чонем сусыртен.

Ну молан гын мыйын    
         шўм-чонемже
Кызытат шўдыр семын йўла.
Садиктак мыйынат    
          чоныштемже
Икымше вашлиймашна ила.

Мутшо ден семже 
Г.Баширован

Тамара Кильманова мура

Кугу пуш

Шўк
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Лаштыкым П.ШАКИРОВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Башкортостан

«КАЛТАСА ўжара» га-
зет подшивкым ончен 
шинчышемла, тыглай 
марий рвезын «Союз 
Спасения» истори-
ческий фильмыште 
сниматлалтмыж нер-
ген тиде газет редак-
цийынак пашае‰же 
О.Айгильдинан во-
зымыжо шинчашкем 
перныш. Лудын лек-
тым. О‰ай. Тыгайже 
шуэн лиеда. Сандене 
тиде факт дене «Ма-
рий Эл» газетын луд-
шыжо-влакымат пал-
дараш кумыл лекте.

Пошкырт велысе 
Калтаса район Шоръ-
ялыште илыше Андрей 
Иликбаев 2017 ийы-

Марий рвезе кинош логалын
Андрей Иликбаев – фильмым сниматлыме годым

ште армийыш каен. 
Нарофоминский ны-
лымше гвардейский 
танковый дивизийын 
посна инженерно-са-
перный ротыштыжо 
служитлен. Лач тиде 
жапыште декабрист-
влак нерген истори-
ческий драме снимат-
лалтын. Массовкышто 
тунамсе тўрлє ранган 
военнослужащий-вла-
кын рольыштым мо-
даш кўкшє да чатка 
капкылан, славян чу-
рийвылышан, строй 
дене кошташ тунемын 
шушо, пычалым кучыл-
тын моштышо самырык 
е‰-влак кўлыныт. Тыгай 
е‰-шамычым кушто 
муаш куштылгырак? 
Мутат уке, армийыште. 
Тыге кином сниматлы-
ше-влак марий рвезын 
служитлыме частьыш 
толын лектыныт.

– Шарнем, ик теле 
кечын мемнам плацы-
ште строитлен шогал-
тышт. Режиссерын по-
лышкалышыже «Союз 
Спасения» историче-
ский фильмыште сни-
матлалташ капкыл, 
чурий дене келшен 
толшо салтак-влакым 
ойыркалаш тў‰але. 
Мыят типаж шот дене 
келшен толынам,– 
шарналтен каласка-
лен Андрей Иликбаев.

Фильмым снимат-
лымашке шуко е‰ым 
ушеныт. Ойыркален 
налме кумшўдє салта-
кым тунамсе войскасе 
илышлан, кок курым 
ожнысо саркуралым 
кучылташ туныктеныт. 
Кажныжлан тунамсе 
сарзе вургемым, ке-
мым, упшым ургык-
теныт. Андрейымат 
тунамсе пагытлан кел-

шышын чиктен шогал-
теныт.

– Съёмко тылзат 
пеле шуйныш. Войзаш 
тў‰алме деч кок арня 
ончыч ме строй дене 
кайыма гычак шерен-
гыш куснен ошкылаш, 
мушкетым кучылташ 
да шуко молылан ту-
немынна. Мыланна ту-
намсе пычал-влакын 
муляжыштым лўмынак 
ямдыленыт. Кўчыкын 
каласаш гын, Нико-
лай I кугыжа пагытысе 
салтак илышлан ту-
ныктеныт.

Съёмко эртыме жа-
пыште суткаште кум 
шагат дене веле ма-
лаш логалын. Мемнам 
вет ты жаплан частьы-
ште служитлыме деч 
утарен огытыл, – мут-
шым умбакыже шуен 
Андрей Георгиевич. –  
Кум шагат йўдым кы-

нелынна, мемнам 
съёмкым эртары-
ме верыш, Москвасе 
«Патриот» паркыш, 
на‰гаеныт. Йўштє 
ыле, а ме ке‰ежымсе 
йолчиеман лийынна, 
мутат уке, кылмалтын. 
Эше єрыш моткоч ме-
шаен. Туге гынат єкы-
нымаш уке, фильмы-
ште сниматлалтмына 
кумылым нєлтен, 
салтак илышнам мы-
няр-гынат пойдарен, 
о‰айым, ушеш код-
шым ыштен.

Фильмын сюжетше 
Россий империйын 
историйжын 1814-
1826 ийласе жапшым 
авалта. 

Мыланна таче филь-
мын сюжетше огыл, а 

марий рвезын исто-
рический драмыш ло-
галмыже шерге. Вич 
ий утла ончыч ышташ 
тў‰алме фильм код-
шо ий 26 декабрьы-
ште гына прокатыш 
лектын гынат, кўчык 
жапыште ик милли-
он наре те‰гем по-
ген шуктен. Калыкын 
йєратен ончымо тиде 
фильмыште Андрей 
тў‰ рольым модшо 
кумдан палыме ак-
тер-влак Александр 
Домогаров, Павел 
Прилучный, Алексей 
Гуськов, Иван Янков-
ский, Максим Матвеев 
дене пырля снимат-
лалтын, Николай I ку-
гыжа пагытысе илыш 
дене илен ончен. Эн 
тў‰жє – марий рве-
зын экраныш логалаш 
изиж годсекак шонен 
коштмыжо шукталтын.

Калтаса районысо Шоръялыште шочын-кушшо Андрей Иликбаев – 
«Союз Спасения» исторический фильмыште
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