Laikraštis žemaitėšks Nr 4. Leidėnīs namuokams

Vėsuotėnė žemaitėfėkacėjė Skouda mers P. Pušinsks:
„ES svarbiau nei
prasided Skoude (2 dalis)
„Ruodas” redakcėjė tes pradieta Skouda žemaitifikavėma
procesa, tudie nusprėndi žemaitifikouti dvė pagrindėnės
Skouda gatves.
Šiun karta akcėjė šėik tėik
skīries nu onkstesnės. Mokīkluom i savivaldībē vieliavas bova padovanuotas visam
čiesou, tol kol anuos tinkamā
atruodīs. Dabā „strajinuom“
privatis truobas, tudie nemuokamā vieliavas bova dalinamas
tik vėinā savaitē. Per savaitė
trobuos gaspaduorē turiejė
apsisprėnsti, a anėms praboda žemaitėškoma jausmas i a
norietum tun vieliava turieti
unt visam (priešėngu atveju
vieliava reikiejė gražinti).
Pradiejuom nu pačiū svarbiausiu Skouda gatviu: Vītauta i Vilniaus. Reakcėju bova
īvairiū – vėini džiaugies galiedami pasistrajėnti sava kėima,
kiti dīvijuos kap če mes tuoki
dalīka sumėslijuom. Bova i
tokiū, katrėi švarė žemaitėška
kalba sakė, ka „mon nieka nerek, i daugiau če juoki žemaitėška laikrašti nenešk“.
Pradiejuom nu Vilniaus
gatvės pradiuos ivažioujun i
Skouda nu Mažeikiu. Didesniū
prieštaravėmu nesulaukiem i
po keliū valundū pirmuosės
7 vieliavas bova iškabintas.
Gīventuoju buvuom pavaišinti
saldainēs, kava. Visi gīrė kokėi
mes šaunuolē, ka atvažiavėn i

Žemaitėjė”

svetėma miesta užsiėmam žemaitėškoma propagavėmu.
Bondont ēti gilīn Vilniaus
gatve susidūriem su problema: truobas negīvenamas arba
gīven tokėi žmuonės katrėms
„nerek če tū nesāmuoniu“.
Vėina tos gatvės kavėnės šeimininkė pareiškė „mon če
užstuos vaizda“.
Jodam toliau, i arčiau miesta
cėntra presided geranuorėški
gīventuojē. Redakcėjē didlē
tink ka vėina iš vieliavu atsidor tėisē prėišās savivaldībės
administracėjės direktuoriaus
P. Vaškiaus, katras bova pa-

grindėnės Žemaitėjės vieliavas
pri savivaldībės nukabėnėma
iniciatuorius, longus. Pakabėnėn Vilniaus gatvie 13 vieliavu
sukam link Vītauta gatvės.
Vītauta gatvie iš karta pirmuo trobuo sutinkam malkas
bepjaununti kompanėjė, katrėi pakabėnus vieliava pasiūli „išmest burneli“. Pažadam
„burneli išmesti“ kada nevairousem i nekabinsem vieliavu.
Kai kurie gīventuojē atsargus,
veiz su aiškiu nepasitikiejimu,
bet vizgi led kabinti vieliavas.
Nukelts i 2 psl.

Truopniū žemaitiu sārašas
Skelbams truopniū žemaitiu sārašas. I anon gal papolti kėikvėins skoudėškis ont stėiba išsikabėnės Žemaitėjės vieliava. Terek išsikabinti vieliava ont
stėiba i atsiūsti mums foto, sāva varda, pavardė i adresa.

2015 06 09 Skoude gīven truopnė žemaitē:
Arūns Mileris, Pergalės g. 16;
Irena Jankauskienė, Vilniaus g. 5;
Šiudeikiai, Vilniaus g. 69;
Liukai, Žvaigždiū g. 28;
Raugai, Vītauta g. 53;
Daiva Budrienė, Laisves g. 103;

Juons Grušos, Vaižgonta g. 23;
Eugenijus Urnikis, Vilniaus g. 63;
Kazimieras Liekis, Vītauta g. 27;
Adis Jazbutis, Vītauta g. 29;
Kristina Jankauskienė, Vilniaus g. 16;
Dargiai, Vilniaus g. 10.

Jei netoret vieliavas i stėiba, anos gal isigīti
paskombinus tel. 8-684 59213.

Praeitam numerī rašiem api
pokīčius Skoude pri viešouju pastatū. Žemaitėškiausis
Lietuvuos miests igāva naujū
spalvū. Žemaitėjės vieliavas,
„Ruodas“ leidieju iniciatīva
suplevesava pri P. Žadeikiaus
gimnazėjės, Bartuvuos progimnazėjės, Skouda Mena
mokīklas i Skouda rajuona savivaldībės.
Bovės Skouda rajuona mers
S. Vaišnors nedarė jokiū kliučiū, ka Etnografiniu regijuonu
metās pri Skouda savivaldībės
plevesoutū Žemaitėjės vieliava. Ivīkus naujīms rinkimams i
i valdžia atejus naujam merou
bei savivaldībės administracėjės direktoriou, vieliava bova
nukabinta. Vėituo Žemaitėjės vieliavas bova pakabinta
ES vieliava i ontra Lietuvuos
Respoblėkas vieliava (vėina
visiškā sudrėskusi valstībėnė
vieliava kabiejė ont savivaldībės stuoga). Trets stiebs tom
metu bova visiškā laisvas.
„Ruodas“ leidies, atvažiavės
i Skouda i pamātės ka dovanuotas vieliavas pri savivaldībės nebie iš karta pasibeldė i
naujuoji mera P. Pušinska kabineta doris i pasiteirava kudie Žemaitėjės vieliavā vėitas
pri savivaldībės neblėka. P.
Pušinsks pouli citouti istatīma
dėl valstībėnės vieliavas pagal
katron „valstībini vieliava privala kabuoti pri valstībiniu īstaigu“ („Ruodas“ leidies poikē ton istatīma žėna i nė kėik
anuo nekviesscionuo). Paklausts a pagal istatīma būtinā
rek turieti net dvė valstībėnės
vieliavas, naujuoji miesta galva atsakė ka istatīms tuo nereikalaun i patėkėna ka Žemaitėjės vieliava tikrā pakabins,

bet dabā nie laisva stėiba, nes
vėins stėibs numatīts Skouda
miesta vieliavā. Žinuodams
ka juokė naujė stėiba nieks
net nesiruoš užsakinieti, mers
negalieji atsakīti kada naus
stėibs skėrts Žemaitėjē stovies
pri savivaldībės.
Kadangi Žemaitėjės vieliavas vėituo bova iškelta ES
vieliava, mera paklausiem:
„kap mėslėjat, a skuodiškiams
svarbiau ī sāva krašts Žemaitėjė, a Euruopas Sājunga?“. P.
Pušinsks pasāki ka „ES ī svarbiau nei Žemaitėjė“!
Dėl susidariosės situacėjės nusprendiem pakalbėnti i tiesiuogėnė savivaldībės
šeimininka, administracėjės
direktuoriu P. Vaški (šaltėniu
teigėmu, būtent ons i bova visuos tuos vieliavas nukabėnėma istuorėjės iniciatuorius).
Žemaitėjės vieliavas nukabėnėma koncervatuoriu partėjės atstuovs motėivava tum,
ka „turem grėsminga kaimīna
Rītuos, todie rek būtinā skatėnti europietiškoma jausmus
iškabėnont ES vieliava“.

Abiecē – tapetā
Barva – spalva
Bīza – kasa (plaukū)
Bůžė – svarstīklės
Cėpkės – žėrklės
Drūžie – lėnėjė

„Ruodas” laikraštiū rēkalinga Jūsa parama. Siūskiat sms so irašīto teksto ruoda 1398
ė parėmkiat žemaitėška žuodi. Sms kaina 0.29 Eur (1 Lt)

Nukelts i 2 psl.

P. Vaškīs

Žuodīns
Keravuotė – sauguotė
Krūzos – půdoks
Kuošalėna – lt. šaltiena
Vašuoklē – serbentā
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Vėsuotėnė žemaitėfėkacėjė Skouda mers P. Pušinsks:
„ES svarbiau nei
prasided Skoude (2 dalis)
Atkelts ėš 1 psl.

Gatvės pradžiuo vėina gīventuojė paaiškin, ka i kai kurias
truobas geriau vieliavu nenešti, nes savininkā nepatikimi i
vieliavas gal būti išmainītas i
tauriaunsius i ne visai taurius
gierėmus a prapolti kituom
aplinkībiem. Tudie vėina kėta
truoba praleidam i stumamies
i gatvės gėluma.
Pri mūsu priein vėina gatvės
gīventuojė i pasiteiraun „kada
mon iškelsat vieliava?“. Paskubam kelti pas anon, o tum
tarpu kol kieliem trobos savininki apskombina aplinkiniu
trobū kaimīnus i iš visū gaun
palaimėnėma ēti i anū kėima i
pastatīti vieliavas. Tep Vītauta
gatvie atsirond da 10 vieliavu.

Bestatont vieliavas nemažā gīventuoju cikavijās kap
če sumislījuom tuoki dalīka,
diskutoujam api Žemaitėjė i
žemaitėškoma. Daugelis biedavuojās ka vakā i anūkā baisē
nenuorē arba išvis nebsirokoun žemaitėškā.
Kadangi bova šeštadienis, torgaus dėina, žmuonės suvažiavėn
iš aplinkiniu miestaliu i vietinē
teiraujās „kuoki če švėnti?“ i
kor gal isigīti vieliavu.
Dalinis tėkslas pasiekts: dėmesīs atkreipts, žmuonės suintrigouti, Skouds „sukriests“.
Pirmuoji mūsu misėjės dalis
baigta. Pažadam sugrīžti po
savaitės – dvėijū.
„Ne nepėksu. Dabā toru visokiū išlaidu, gal kada nuors

Naožmėrškem
Vėsėms givenėmė mums kliova,
Vėinam šmotiau, kėtam vuos bėški,
Jog nikumet jau tep nabova,
Ka kap par svėistą eto vėskas.
Ba rekala diel tuo nakriuokem,
Nakeikem vėsa žmuoniu gėnti.
Ė dongou, saka, rek vėsuokiu
Dėinu ė metu pragiventė.
Vo mes žemelė sava toram,
Katrou prabuoče kraujo laistė.
Darboukemuos, givenkem duora,
Ė naožmėrškem – mes Žemaite!
Aduoms Kobėlios

vėliau“ – maždaug tep atsāki posė tū katrū kėimus priš
savaitė pastrajinuom Žemaitėjės vieliavuom. Mes poikē suprontam ka tas „kada
nuors vėliau“ realībie reišk
„niekada“, tačiau vis tėik diekavuojam ka sutėka nors tam
namuokamam laikuotarpiou
suteikti sava kėima žemaitėškoma propagavimou.
Susirinkiniejunt vieliavas
iš tū katrėi saki „kada nuors
vėliau“, pri monės iš pradžiū
vėins, o paskui i kits prieji
truobū savininkā, pas katrus
mun vėina gaspadėnė rekomendava net neiti, kad vieliavas gal būti išmainītas i kažkon. Kap niekur nieka naujīji
savininkā vėins po kita nusiperk vieliavas. Dėl tuoki momenta vertieji stėngtėis.
Taigi iš 24 nemuokamā padalintu vieliavu 7 nusprėnd nusipėrkti, 17 vieliavu susirenkam.
Apibėndrinont gal teigti
ka mūsu darba rezultatā nie
džiuginontis i reik dar daug
dėrbti ka žmuonės pakeistū
sava puožiūri, ka didžiuotous ka gīven Žemaitėjuo i
nebijuotom sakīti ka esonts
tėkras žemaitis. Pasiveiziejus kitu kompu gal teigti ka
po mūsu surengtuos akcėjės
Žemaitėjės vieliavu skaičius
Skoude patrigubieji i jei anū
gausies tuoki pat progresėjė,
Skouds kap žemaitėškiausė rajuona varda nešiuojuns
miests, niekam abejuoniu
nebkels.
.... lauket visuotėnės žemaitėfėkacėjės 3 dalīs tēsini kitam
numerī.

Bova
Vo jog bova,
Kažkumet bova....,
Bova opės platės ė gėlės
Senus žiokius pliauškiejė žovis
Paukšte alasa kielė po šėla.
Vo jog bova
Bova kažkumet
Bova meilė karšta kap laužos
Ė kvepėjė tep ėivu kruma,
Jaunu jouka aidiejė palaukiem.
Vo jog bova
Kažkumet bova...
Vėinė kelma baleka ėš šėla,
Sraunės opės nuseka, ėšdžiuva
Ė Tava jouks jau sene nutėla.
Vo jog bova,
Kažkumet bova......
Aduoms Kobėlios

Žemaitėjė”

Atkelts ėš 1 psl.

Žemaitėjės vieliavas nukabėnėma iniciatuorius
tikina ka šalia ES
vieliavas tink tik
valstībėnė vieliava
i be tuo „tep geriau veizās“. Kap
i mera paklausts
kas anam svarbiau
ES a Žemaitėjė?,
P. Vaškīs ilgā poetiškuom intuonacijuom postringāva, bet tep konkretē „Ruodas“
leidies atsakīma i
neišgėrda.
Kadangi mūsu
laikraštis pasiruoda ne tep dažnā kap nuorietūs, bet galem
pasidžiaugti ka sulaukiem tuos
istuorėjės atuomazgas. Naujuoji vicemeri D. Budrienė susisieki su „Ruodas“ redakcėjė i
apgailestava ka tep su Žemaitėjės vieliava bova pasielgta.
Pabriežusi ka pati īr TĖKRA
žemaitė i visad stengās rokoutėis tik žemaitėškā, pažadiejė

Vicemeri D. Budrienė.
už sava asmenėnės liešas nupėrkti i padovanuoti savivaldībē Žemaitėjės vieliava.
Vicemeri D. Budrienė sava
pažada ištesieji. Žemaitėjės
vieliava supleviesava pri savivaldībės pastata. Skoudiškiu i
visū žemaitiu vardu diekavuojam anā, ka skoudiškē veiziedami i vieliava gal didžioutėis
ka ī ŽEMAITĒ!
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Euruopas čempionate
Žemaitėjės motobuolininkā

PATARLĖS ĖR
PRIEŽUODĒ
Aple žmuogaus pruota
Kas pruotings, tas baguots.
Galvuots kap kanapis.
Dorna ė bažnīčiuo moš.
Galva tor tik tam, ka i sobėnė lapu nepribėrto.
Nu žiuoploma vaistū nier.
Dėrbk so galvo, vuo ne so sobėnė.
Ėlgs plauks – trumps razoms.
Aple muoksla
Kou jauns ėšmuoksi, sens neožmėrši.
Ėš kaktuos svėista netepsi.
Aple lėngvabūdėškoma
Kor vies pot, tėn ė linkst.
Plūdoriou kap šūds ont vondėns.
Aple miegiejus pasėkuolītė
Kas gėras, tou ė perkūns trenk.
Kelas kap šūds ont šakės.
So gondrās kėlsi, so varnuoms krėsi.
Aple melagīstė, sarmatas netoriejėma
Pats maiša plieš, pats žvėig.
Kiaulė sarmatas netor.
Veizas kiaulės akimis.
Ileisk vėlni i bažnīčė ė unt altuoriaus palėps.

Gegužės 20-25 d. Vokietijuo, Kuppenheima miesti
vīkės Euruopas motobuola
čempionats sutraukė stipriausius tuos šakuos atstuovus iš
visuos Euruopas. Atvažiava
Rusėjės, Prancūzėjės, Olandėjės, Vokitiū, Baltarosiu, i
Lietuvuos sportininku delegacėjės.
Lietuvuos komanda bova
sudarīta Kretingas „Mildas“
kluba pagrindu. Visi žaidiejē bova tik iš Žemaitėjės regiona, tudie tun komanda
dronsē gal vadinti Žemaitėjės
rinktini.
Čempionats mūsu rinktinē prasidieji rungtīniem
su baltarusēs. Pradžiuo vīka
apīlīgi kuova, bet vėliau žemaitē užspaudė varžuovus,
bet anėms pritrūka sėkmies
– daug smūgiu skrida i vartu

štongas, tudie teka tenkintėis rezultatu 2-2. Ontruose
rungtīnies priš aiškē laikītus favoritus prancūzus žemaitē pateiki staigmena i iš
visū jėgū kėba varžuovams i
atlapus, pasitikdami anus dideliu spaudimu i neleisdami
kontroliuoti rungtīniu. Jau 5
– uoji minuti Toms Gudausks muš īvarti, bet tuoki līgi
varžībuos varžuovā nedovanuo nė minkiausės klaiduos,
tudie pačiuo rungtīniu pabaiguo, lėkus dvėjuoms minutiems, po perėmta kamuoliaus i greotuos kontraatākas
prancūzā išplieš pergali rezultatu 3-2.
Kita dėina seki pralaimiejėms pretendentams I čempijuonu tėtula iš Rusėjės. Tuose rungtīnies trenerē leida
pasireikšti i igīti patirtėis jau-

nėmis Lietuvuos rėnktėnės
žaidiejams Lukou Šimkou i
Domantou Kairiou. Pralaimieta skaudē 0:12.
Žemaitē nesugebiejė pasipriešinti i čempioni tapusē
Vokietėjės rinktinē. Mūsu
rinktėnės vartininkū teka 11
kartu traukti kamuoli iš sava
vartu, tum tarpu īvartiu bads
žemaitėms nesibaigė.
Paskutėnė reguliariū varžību dėina, prėiš čempioni
tapusi Vokietėjės rinktėnė iššvaistītas jiegas, bei gīniejaus
Aivara Večerski gauta trauma
sutrokdė pasiekti pergali i
priš Olandėjės rinktėnė. Rezultats 4:7.
Čempijuoni tapa Vokietiū
rinktėnė katra finali po pratesėma 6:5 nugalieji Rosėjės motobuolininkus. Ateitī
lauksem žemaitiu pergaliu.

Aple nepaslonkoma, neapsokroma
Sokas kap mėnturis.
Vākščiuo kap mėgla dėina.
Ėšejė kap iežīs mėiliū.
Aple tīlenius, paniurielius
Sosėraukės kap devīnės petnīčės.
Atsėvėipės kap Zabora komelė.
Sosėraukės kap nagėnė.
Tīl kap žovės, borna vondėns prisėsiemės.
Tīl kap sobėnė.
Aple darbštoma
Kėinuo ronkas joudas, tuo sāžėnė balta.
Kor diesi, tėn pritėks: ėr pri puona, ėr pri klėbuona.
Aple tingėnīstė
Dėrb kap ne so sava nagās.
Aple tus, katrėi pradiejė, bet nepabėngė darba
Apšėkā nīkšti, apšėk ė delna.
Bezdiek nebezdiejės, vės tėik šėktė reikies.
Aple guobšoma
Kas svetėma nuor, tas ė sava netor.

Anekduotā
kis su mergelka. Mergelka
koketoudama sāka:
- Oi, mon pirščiuks skaud.
Vaikis:
- Tujaus aš anon pabučiousu i nebskaudies.
- Oi, mon petuks kap ir
skaud.
- Tujaus pabučiousu i
skausmas praēs.
- Oi, mun žunduks pradieji
skaudieti...
- Pabučiuosu i nieks tau
nebskaudies.
***
***
Unt gretima sūliuka sied
Gīvena unt svieta baisē
Pas zoikiaus tep senē nebo- jau metūs esonts vīrs i idiemē
pikts vāks. I vėina sīki, kap va zuikienis, ka anuo miške veiz i tun poreli. Paskui atsisuns eji per miška, anon pa- jau net i vilkā prisibijuodava. tuo i priējis pri anū klaus:
māti Geruoji Fieji. I sumės- Persiprašau jaunuoli, a
***
lėja ta fieji padarīt tam vākou
tamsteli mon hemuoruojaus
Parke unt sūliuka sied vai- nepagīdītum?
kun nuors gera - nu ka uns
gersniu pataptum. Atsistuo
prėišas anon i sāka:
- Labas berniuk. Aš išpildīsu tava bet kuokius DU nuorus!
- A tėkrā bet kuokius du?
- Nu!!!
- Paimk tun kėrvi i tep
igrūsk i medi, ka NIEKS I
***
NIEKADA negalietou anuo
Suvalkietē nesinauduo in- ištraukti.
ternetu..... Anus gonzdin
- Bacccc!!!!!! Išpėldžiau!!!!!
mīgtuks “dalintis”.
- O dabā - ištrauk!!!
Akošeri išneš jaunam vīrukū trinukus:
- A patīnk?
- Žiaurē patīnk!
- A visus paimsi?
- Aha, visus jamu!
- Nu tada palaikīk tus, aš
tau tujau kėtus atnešu!

Če gal būtė Tamstas reklama!
Reklamas kaina: pėrmam poslapie: 1 eur/cm²,
paskotėniam poslapie 0.4 eur/cm²,
vėdėniūs poslapiūs 0.3 eur/cm²,
skelbema kaina 2 eur.

Tel. 8 684 59213

Pėgės
malkas.

Tel. 8-693 86318.

Pjovenu
briketā
ė medienas
granolės.
Tel. 8-693 86318.
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Žemaitė,
žemaitėfėkoukēs!

Žemaitėjės vieliava - 30 Eur.
Akcėjė! Žemaitėjės vieliava + stėibs (6 m aukštė) - 100 Eur.
Tel. 8 684 59213

Butu i truobū nuoma poilsiou
Venspilī i Liepuojuo
(Latvėjuo)
Apsistuojont viešbutėi net i keliuoms dėinuoms beveik neīmanuoma išvėngti dideliausi žmoniū srauta vasaras čieso. Vuo dideli žmoniū srautā baisē vargėn. Garantoujam ka tokiuos problemas nepatėrset
apsistuojėn mūsa butouse i apartamėntouse Venspilī. Uždarėn apartamėntu doris pasijusēt kap numūse. Nedėdeli, bet praktėška vėrtovė leis bīstrē pasigamīnti ku nuors pajiesti, vuo muoderniouse voniuos
kombariouse galieset ne tik išsimaudīti, bet i išsiskalbti sāva drabožius.
Jaukiouse kombariouse patuogē leisat laika i truopnē pailsiesiat po
aktīviū Venspilī patėrtū pramuogū. Tel. 8-684 59213.

Daugiau info raset če: www.ventspils.lt

Mūsu siūluomi trumpalaikės nuomuos apartamėntā ī kor kas pigesnē nei viešbuti kombarē. Vuo bota nuoma visā šeimā galieset
rinktėis pagal sava puoreikius i financėnės galimībės.
Nuomuojamous butouse Jums nieka netrūks. Anėi pilnā apstatīti reikalingiausēs baldās, katrou gal prireikti kuožna dėina. Botā
modernē īrėngti, su vėrtuviem, saliuonās, voniuos kombarēs i
atskirās mėgtamāsēs. Tudie Jūs galiesiat jaustėis kap numouse.
Gīvenamuojė patalpa tėks tėik darbou, tėik pramuoguoms, bei
suteiks daugiau prėvatoma i komfuorta. Tel. 8-684 59213.
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