Laikraštis žemaitėšks Nr 2. Leidėnīs nȧmuokams

Pu svieta pasklėdē aple
Pėlienu
pamėnavuojėms
10 000 žemaiťiu pasū
2015

Pėrmājam „Ruodas“ nomerie gvėldenuom, kas tuokë žemaitē īr – tauta a tik etnėnė gropė. Šinsīk - aple tō, kāp žemaitē pabriež sava ėšskėrtėnoma ėr identėteta. Jok mes torȧm
nȧ vën kažkëk apibriežta sava terėtuorėjė, kalba, papruoťius, bet ė sava vėsuo Žemaitėjuo
Pėlienu dėdvīriu trageplevesůnontė vieliava, herba, net ė Žemaiťiu pasus torȧm, katrās poikůnamuos jau daugiau dėjė, pamėnieta krīžiuoku
nē dvėdešimt pėnkis metus. Bejė, par tō čiesa anū ėšdalinta aple 10 000, ė pasklėdē anë nȧ kruonėkėninka Marburgietė
vën pu vėsa Lietova, bet ė pu skėrtingas pasaulė šalis.
Vīgonda ivīkosė prīš 679 mePrīš 27 metus, 1988-āsēs,
isteigta žemaitėškoma keravuojontė organėzacėjė – Žemaiťiu
koltūras draugėjė, katruos narē
mėtrē (lt. staigiai) somėslėjė,
ka šėta sosivënėjėma narius
rēktom aprūpintė ėšskėrtėnio
duokomento – Žemaitė paso.
Kāp pasakuo Žemaiťiu koltūras draugėjės pėrmėninks
Kasparavīčios Stasīs, Žemaitė
pasa idiejės autuorē – šiaulėškē
žemaitē, katrë tō duokomenta
sokūrė ė pėrmūsius egzempliuorius pagamėna. Pasa vėršeli aptaisė Žemaitėjės herbo
ėr užrašo „Žemaitė pasos“.
Tīms, kas šėtō dokumenta dėdlē soreikšmėn a net
puolėtėzůn, S. Kasparavīčios
atsaka: „Žemaitė pasos ī nȧ kas
kėts, vuo Žemaiťiu koltūras
draugėjės narė pažīmiejėms.
Vuo ėš kėtuos posės – tīms, kam
diel mūsa pasa kėlst klausėmu
a nȧaiškomu, jau nȧ sīki eso
sakės: jė arklīs a šů tor pasa, ta
kuodie mes, žemaitē, nȧgalȧm
torietė sava duokomenta.“
Palē S. Kasparavīčė, Žemaitė pasė ī nuruodīta žmuogaus
pavardie, vards, net ėr asabas
(lt. asmens) kuods, ė puortegrapėjė īr, ta žmuogos anů gal
pasinauduotė kap anuo asabas
tapatībė iruodonťio duokomento, bet fuormalē tas – tik
pažīmiejėms, ruodontis anuo
savėninka narīstė Žemaiťiu
koltūras draugėjuo.
Šiů meto Žemaiťiu koltūras draugėjė tor net 27 sava
skīrius. Anë užregėstrůtė nȧ
vën Žemaitėjuo, bet ė Vėlniů,
Kaunė, kėtūs Lietuvuos miestūs. Draugėjės skīrios gīvůn
ėr Australėjuo, vuo pastarāsēs
metās jau pribrėnda puoreikis isteigtė skīrio ėr Airėjuo – tėnīkštē žemaitē dėdlē
jau nuor anus soborontė ė

tus ė šindën mums prīmen
šėtō dramatėška īvīki, kumet
1336 m. vasarė 25 d., krīžeivē
so gausė kariūmenė - 200 rėteriu ė 6000 paprastū kariū pu
keliū dënū kuovuos sonaikėna
konėgaikštė Margėrė gėnama
Pėlienu pėlė. Nȧprieteliams
isiveržos i pėlė ė tėkontės dėdelė gruobė teka nusivėltė,
pėlës gīniejē vëtuo pasidavėma i vergėjė, savo nuoro pasirinka smertė. Šėts anū puoelgis tapa lietoviu ė žemaiťiu
kuovū so krīžeivēs simbuolio.
Varniū regėjuonėnė parka

vënėjontė organėzacėjė torietė. Vuo tėn, kamė draugėjės
skīrē ī, ė Žemaiťiu pasū rasȧt,
nes būtėnt organėzacėjės skīrē
anus žemaitems platėn.
Draugėjės pėrmėninka mėslėjėmo, Žemaitė pasos – gražos, ėšskėrtėnis duokoments,
katrů nȧ vëns žemaitis džiaugas ė pagrīstā dėdžiůnas. „Asmenėškā monë Žemaitė pasos
jau īprasts duokoments, bet
të, katrë pajėm anus i ronkas
pėrmāji karta, katrë tomp anū
torietuojēs, jautas īpatingā
pakėlē, ruoda anō draugams,
pažīstamīms“, - pasakuo S.
Kasparavīčios. Bejė, pamatė̄, ka
prietelis patapa duokomentůto
žemaiťio, kėti tǡp pat līgē tuokė pasa užsėmana – mėslėj, jė
draugs tor, aš ėrgė nȧ bluogesnis žemaitis eso, tǡp pat verts
tuoki īpatinga duokomenta torietė. „Tǡp, Žemaitė pasos sava
darba dara – ons tėkrā kel mūsa
tautuos savėmuonė, pasidėdžiavėma sava kėlmė ė šaknė-

mis. Bet draugėjė pasa kuožnam panuoriejosiam nȧdůd –
rēk pataptė organėzacėjės nario, vuo karto – ėr isipareiguotė“, - pabriež puons Stasīs. Tas
isipareiguojėms tuoks – pasė
ī prīrašos, ka anuo torietuos
tor dietė vėsas ėšgalės Žemaitėjės krašta ėšsauguojėmů ė
soklestiejėmů.
S. Kasparavīčė nūmuonė,
tam, kas gīven Telšiūs, Plungie, Kretinguo ė kėtuos Žemaitėjuos vëtuovies, žemaitėškoms – savaimė aiškos, bȧ
juokiū duokomentu soprontams dalīks. Ale tīms, katrë
gīven kėtūs Lietovuos kraštūs
ar emėgravė̄ īr i užrobežė šalis, bet žemaitėškas kėlmies
īr, tas Žemaitė pasos nuognē
Abongas, -u – pabėngtovės
svarbos ė reikšmings – ė kāp
Abraks, -a – dvėšalė důnas
identėteta iruodīms, ė kāp sarëkė
vuotėška duonis (lt. duoklė)
Barva, -as – spalva
sava šaknīms, pruotieviams ėr
Ceravuotė – adītė
anū gimtājē žemē, kalbā, kolČīdītës – šaipītës
tūrā, tradėcėjuoms.
Drūkts, -a – stuors
Nukelts i 2 psl.

direkcėjė, Biliuoniu seniūnėjė
ė Žemaiťiu kultūras draugėjė
jau tradėcėškā kuožnū metu
vasarė pabonguo kvët Lietovuos ė Žemaėtėjės krašta istuorėjės mīlietuojus sosirinktė ont Biliuoniu pėliakalnė ė
karto pamėnavuotė Pėlienu
dėdvīrius.
Nuors šinkart uors momis
nȧlepėna ė pūtė gan žvarbos
vies, ont pėliakalnė sosirinka
gausos būrīs dalīviu. Tuolomuo pasiruodė aštůni raitelē,
tvėrtā isitaisė̄ balnūs ont legendėniu žemaitoku veislės
žėrgū, katrus so maršo pasveikėna ont kalna užgruojė̄
mozėkontā.
Nukelts i 2 psl.

Žuodīns
Gonkas, -u – veranda
Jiekšis, -ė – kėrvis mēsā kapuotė
Kavuotė – slieptė
Kūlis, -ė - akmů

„Ruodas” laikračťiů rēkalinga Jūsa parama. Siūskȧt sms so irašīto teksto ruoda 1398
ė parėmkȧt žemaitėška žuodi. Sms kaina 0.29 Eur (1 Lt)
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Pu svieta pasklėdē
aple 10 000
žemaiťiu pasū

Atkelts ėš 1 psl.

Palē Žemaiťiu koltūras
draugėjės vada, Žemaiťiu
pasū īr Australėjuo, Jungtėnies Amerėkas Valstėjuos
ė kėtuos šalīs, anë iteiktė ė
tīms, katrë nȧgīven Žemaitėjuoj, nȧsiruokůn žemaitėškā,
bet jaut īpatinga rīši so mūsa
krašto ė dėdlē anō brongėn.
Tačiau ī ė tuokiū, katrë Žemaitė pasa krėtėkůn, nu, vuo
dėdliausis trūkoms ī, ka duokomentė nier grafas, katruo
būtom galėma nuruodītė,
ka pasa torietuos ī žemaiťiu
tautībės atstuovs. Krėtėku nūmuonė, peikiama ė ta praktėka, ka Žemaiťiu pasā dalėnami
par daug lėngva ronka, ruods,
kuožnam panuoriejosiam (Žemaitė pasa ėšdavėma īstatūs
nuruodīta, ka anō draugėjė soteik vėsīms, kas nuor prisidietė
pri žemaiťiu krašta tradėcėju
keravuojėmů). Anū isitėkėnėmo, Žemaitė pasa gal gautė tik
truopnos, šėta duokomenta tėkrā nusipelnosė ė verta asaba.

vuo sīkio – ėr isipareiguotė
Žemaiťiu koltūras draugėjē, kō torieťiuo dėrbtė, kor
kreiptës, a mon būtėnā važiůtė
i Telšius, kor isikūros draugėjės būstėnė?
S. Kasparavīčios saka, ka
nuoront taptė duokomentůto
žemaiťio nikor tuolë vīktė
nȧrēk. I koltūras draugėjė narē
prijėmami ė Žemaiťiu pasās
aprūpėnami vėsūs 27 organėzacėjės padalėniūs. Palē draugėjės pėrmėninka, organėzacėjės narēs tomp ėr i anuos
veikla paprastā isilëj të, katrus
šauk „dūšė“, katrīms nuorȧs
būtė tarp savū ė nuveiktė kažkō
naudinga, prasminga. Aiškēs,
ī žmuoniū, katrë tik istuo i
draugėjė, pasijėm Žemaitė
pasa, bet aktīvēs anuos narēs
tǡp ė nȧtomp. Vuo kėti, nuors ė
vėsůmenėnēs pagrindās, nuors
ė bȧ juokė atlīgė, metu metus triūs Žemaitėjės ėr anuos
žmuoniū labů.
„Veikluos
mums
tėkrā
nȧtrūkst. Skėrtingūs skīriūs ivai-

S. Kasparavīčios: „Asmenėškā monë Žemaitė pasos jau īprasts
duokoments, bet të, katrë pajėm anus i ronkas pėrmāji karta, jautas īpatingā pakėlē, ruoda anō draugams, pažīstamīms“.
Kuožnos, sava švarka kėšenie a rašuomuojė stala stalčů
Žemaitė pasa torontis prietelis anō vertėn dėdlē skėrtingā.
Vënam tas īr priklausuomībė
tam tėkrā bendrėjē liodėnontis
pažīmiejėms, kėtam – īpatinga
simbuolėnė prasmė ikūnėjontis duokoments, treťiam
– savuotėška žemaitėška identėteta a pagarbuos boučiu tradėcėjuoms ėšraiška. Kuožnam
anuo svarba vis kėtuokė īr.
Jė dā nȧtoro Žemaitė pasa,
bet nuorieťiuo anō isigītė,

riausi rengėnē organėzůnami,
galȧm sakītė, kuožna mienesi.
Anū tėkrā daug ė nuoronťiu
dalīvautė nȧtrūkst. Jė kam
iduomē, vėsi rengėnē, švėntės,
sositėkėmā pavëšintė Žemaiťiu
koltūras draugėjės internetėniam alkierie“, - pasakuo S.
Kasparavīčios. Bejė, i draugėjės
veikla isilëjė̄ naujuokā tonkē
užkret ė kėtus – sava draugus,
šeimuos narius, tǡp draugėjės
nariū skaitlios dėdie. Vuo ků
mūsa, truopniū žemaiťiu, daugiau, tů vėsam kraštů geriau.

„RUODA” Nr. 2

Pėlienu pamėnavuojėms 2015
Atkelts ėš 1 psl.

Rengėnė dalīviams aple Pėlienus papasakuojė Varniū regijuonėnė parka kultūruologs
Šedvils Lins. Sava žuodi tarė
Žemaiťiu koltūras draugėjės
pėrmėninks Kasparavīčios Stanėsluovs ė Biliuoniu seniūnė
Daukontienė Loreta, tǡp pat i
rengėni atvīkės Šėlalės rajuona
mers Gudausks Juons.
Pasigėrst telšėškiu žemaiťiu
atvežtuos patronkas šūvis skėrts
Pėlienu dėdvīriams. Nuors šėts
pabūklos sava ėšvaizda ėr atruodė dėdlē mėnks, bet vėsus
prīvertė krūptelietė nu anuo
skleidama garsa.
Švėntie ė pagīvenė̄ ė jaunėms
toriejė kō veiktė. Vëni megėna
laimė mietīdami pasagas, kėti

kuovėnės ëtës pagelba megėna
nukėrstė kuopūsta galva. Kam
bova par šalta ont pėliakalnė
vėršūnės, kalna papiedie laukė dā vëna atrakcėjė, katruos
dieka užrėštuom akėm isikėbės i šniūra galiejē bondītė
praētė numatīta maršrota.
Šēs metās žemaitoku veislies
žėrgū mīlietuos Digaitis Vaiduots, dalīvavės garsiajam raiteliu žīgie lėg Jůduosės jūras ė
pats vëns 2012 metās apkeliavės Baltėjės jūra, kvëtė vėsus
pakaštavuotė kō tik ont kalna
pamelžtuos komelės pëna, katruo skuoni mustās vėsi pajota
pėrma karta.
Pri užkorta lauža Varniū
regijuonėnė parka folkluora

onsomblė „Druja“ narē karto so daugelio dalīviu traukė
lietoviu ė žemaiťiu liaudës
dainas, ka nȧbūtom šalta mozėkontā grëždami liaudėškas
meluodėjės kvëtė vėsus smagē pasišuoktė. Biliuoniu seniūnėjė vaišėna karšta arbata.
Kāp ė kuožnās metās sošuokos senuovėni šuoki „Meškotė“, užrašīta Šėlalės rajuonė, raitelē ė vėsi kėti dalīvē
pajodiejė nomë.
Ketvėrtāsis Pėlienu mėnavuojėms bėngies, lėg sositėkėma kėtās metās tů paťio
čieso tuo paťiuo vëtuo.
Varniū regijuonėnė parka
vīr. specēlėsts Šedvils Lins
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„RUODA” Nr. 2

Anekduotā
Vīrs, prīš ėšvīkdams i ėlga
komandėrůtė,
instroktůn
žmuona:
– Būk gerotė, jė nuoriesi
seksa, nupėrkau tavë seksšuopė ruobuota. Tik ėštark:
„Dariau, pas monės”, ėr ons
vėskō atlėks...
Žmuona:
– Kāp to galiejē tǡp aple monėm pamėslītė, aš nȧgalieťiuo
būtė tavë nȧėštėkėma net so
ruobuoto...
Vīrs:
– Nȧnuori, kāp sav nuori...
Vīrs ėšvīka. Pu dvijū nedieliu muotrėška mėslėj: „Jog
sarmata, ka pėningā ėšleistė,
vuo praēnont pru šali vės už
akiū užkliūn „Darios”... Ai,
būktās papruobīso...”
– Dariau, pas monės...
Ruobuots isijungė... ė prasidiejė... 8 adīnas nasibėngontė seksa... Muotrėška vėsėškā
prarados spieka ė galėmībė
prīšintës, galvuo kāp če tō
ruobuota ėšjungtė. Ale nȧžėna
kō rēk pasakītė...
Šēp nȧ tǡp prīšliaužė pri
longa (ruobuots ėš paskuos) ė
pamata këmsargi.
– Pietri, Pietri... Toro prašīma už botelka... šūktelk: „Dariau, pas monės”...
Pietris:
– Dariau, pas monės...
Pu posontra mienesė grīžt
vīrs ė nusidīvėjė 
këms
pėlns šiokšliu, laiptėniu doris solaužītas, ni vëna sosieda nȧsimata... Kāp pu kara...
Staigē ėš už kompa ėšlend
këmsargė Pietrė galva ė šautova vomzdis... Vīrs ė klaus:
– Pietri, kas če bova? Kor
dingė̄ vėsi?
Pietris:
– Tīša, kor vėsi nȧžėnau...
Bet Darios kažkor če...

kė sietka. Parējau nomë, atidariau ė veizo, ka ėš 15 štoku
5 sopeliejė̄ bova! Nu, aš mondarėnus i ronka, čeki i ronka ė
patraukiau ginčītës. Pradiejau
nu kasėnikės, paskiau vadībėninks prisijungė.
Nuormali, saka, mondarėnā īr. Aš anīms: „Gerā, jė anë
nuormali, ta sojiesk. Jė sojiesi
ė nȧnumėrsi, juokiū pretenzėju, ėš karta ėšēso. Tas sotėka. Sojiedė ons vėsus pėnkis
sopeliejosius mondarėnus ė,
žėnuomās, veik anë, vėsos pažaliava jau, bet vės tëk jied!
– Truopnos vīrs,  sakau, –
vuo dabā pakvësk vaduova.
Tas priēs. Aš anam:
– Tǡp ė tǡp, – pasakuojo,
– důkȧt mon naujus mondarėnus, nes tamstas kuolega
mona kō tik sojiedė.

Iduomůtës

vasaras atuostuogu. Vëna stodentė saka mamā:
– Mama!  Aš jau toro bernioka.
– Saulelė, vuo kor ons muokuos?
– Mama, anam tik 2 mienesio dā.
***
– Mīluoji, aš toro biedū darbė.
Žmuona:
– Nȧ „aš”, vuo „vedo” (lt.
mudu)  nu dabā tava biedas īr
ė mona biedas.
Vyras:
– Na gerā. Vedom (lt. mūsų)
sekretuorė laukas nu vedom
(lt. mūsų).
***
Atēnont Kalieduoms Petrioks atskob pas mama.
– Gali ėšbrauktė traukėni
ėš nuoru sāraša! Kō tik atsitėktėnā radau tuoki pat tava
mëgtamajam!

***
Zaksos, 2106-ījė metā:
– Sveiki, nuorieťiuo užre***
gėstrůtė sūnaus gėmėma...
– Kuoks būs sūnaus vards?
Atēn Kaliedu Sienis pas psi– Juons.
chiatra ė sakīs:
– Šėts vards užjimts. Siū– Daktarė, ratavuokȧt, aš
luom liůsus vardus: Juons2106f, pats savėm nȧvierėjo.
Juonss2106, Jjuuoons, Juons471,
***
Juons2233, Juonsxyz.
– Žmuogau, apskrėtā kas
***
tamsta tuoks ė kō veikat mona
– Patrauk nu manės sava botė?
šoni... Ont monės jau blosas
– Oij, kāp nȧ čieso ė nȧ
šliaužuo!
vëtuo tuokë filosuofėnē klau– Reksā, pasitrauk, diedė sėmā..
blosu tor.
***
***
Imuonės vadovs klaus isiĖštraukė sienis trūbėca (tin- darbintė nuoronti vīra:
kla) ėš jūras ė rada anuo vëna
– A tamsta vedės?
vënintelė žovėkė, katra anam
– Nē, ale vės tëk darau vėsė saka:
kō, kō mon saka.
– Palēsk monėm. Aš tris
***
tava nuorus ėšpėldīso...
Pėrma korsa stodents sosiĖ soprata sienis, ka japuonā
aple Fukušėma daug kō nutī- tink muokīklas meilė ė saka:
***
– Kuokė graži tava blioskėkė!
liejė.
Prīš kelės dënas nusipėrkau
– Vuo to žėnuok pa ana nie***
mondarėnu dėdeliuo krautoka nie...
Grīžt dvė stodentės nomë
vie. Anë bova sopakůtė i tuo– Nieka, nieka... Dā ėšaugs!

Rūbu ėšpardavėms
Kuompioteriu
nūlaidas lėg 50% servėsos/pardavėms,
GPS sėstemu
naujėnėms/pardavėms,
spausdintovu kaseťiu
pėldīms/pardavėms.
Skouds, krautovė prīš
Senukus

Baldā

Vītauta g. 20, Skouds

nūlaida
ėšsirinktam baldů

Pardůdams 1 kombarė
bots Latvėjuo, Vėntspėlie
(33 kv.m.).
11 000 Eur (37 980 Lt).
Tel. 8 684 59213.

Brongē– jůda ė
spalvuota metala lauža,
senus automuobėlius.

Pateikos ėškėrpta
kopuona gausȧt

5%

Pardůdams 1 kombarė
bots Latvėjuo, Lëpuojuo
(400 m. nuo kopu, 33 kv.m.).
6000 Eur (20 716 Lt).
Tel. 8 684 59213.

UAB “NOTUS IT”
Skouds, Vilniaus g.15
Tel.: +370 693 31003,
+370 440 51001

Gal psijimtė sava transpuorto, ėšraša pažīmas.
Půkalē (lt. Puodkaliai)
pri lentpjovės.
Tel. 8-611 54695.

Rašta atsiradėms
Pradedont užrašo ont pëna
pakioka ė bėngont daugiatuomė svieta istuorėjė, rašts
ī paprasts ė patuogos būds
ruokůtës so žmuonėmis, so
katrās nȧgalȧt pasikalbietė.
Bȧ tuo, tas ī tuobols rakonds
pasižīmietė sava mėslės.
Rašts, katrů šindën liůsā
galȧm užrašītė žmuogaus kalba,
atsirada, tǡp veizont, nȧsenē –
maždaug prīš šešis tūkstonťius
metu. Bet anuo užůmazga pasiruodė žīmē onksťiau – prīš
keliasdešimt tūkstonťiu metu,
tās žilās senuavės omžēs, kumet pruotingāsis žmuogos,
muokslėninku luotīnėškā šaukams homo sapiens, sokūrės
garsū kalba, panuora sava mėslės sotartįnēs žėnklās pardůtė
kėtam. Žėnuomās, ėš praďiū
sotartėnē žėnklā bova natūrali.
Pëšėniū rašts – tas jau tėkruojė rašta pradė. Tāp saka
vėsi raštuotīrėninkā.
Senuovės žmuoniū pëšėnēs
ė braižėnēs rimtā pradieta
duomůtës tiktās praējosė omžė
vėdorie. Daug ginču sokielė 1864 metās Proncūzėjuo,
La Madlen orvė rasts mamota paišėnīs, ėšraižīts kaulėnie
pluokštelie. Pažongi muokslėninkā tvėrtėna, ka mamota
atvaizda sokūrė senuojė kūlė
gadīnės žmuonis, mamota
omžėninkā. Vuo bėblėjės šalėninkā itėkėniejė, ka tů meto,
ka gīvena mamotā, Žemie dā
nȧbova žmuogaus.

Raštuotīrėninkā pëšėniū rašta vadėn piktograpėjė. Žuodis piktograpėjė sodarīts īr ėš
luotīnu kalbuos žodė pictus,
katras znuočėj pëšts, dažīts,
ė graiku kalbuos žodė grafos
(γράφος), katras znuočėj rašau, krapštau. Atskėras piktograpėnė rašta žėnklos-pëšėnīs
vadėnams piktograma. Graiku žuodis gramma (γραμμα)
znuočėj ruodbalsė (lėtera, radie). Jė atskėrs piktograpėnė
rašta žėnklos-pëšėnīs ėškėrsts
arba ėšriežts kūlie, ta ons vadėnams petroglifo. Žuodis
petroglifs sodarīts ėš graiku
kalbuos žuoďiu petra (πέτρα),
katras znuočėj kūlis (akmů), ė
žuodė gliufo (γλυφό), katras
znuočėj riežo, raižau. Piktograma ė petroglifs – të sosižėnuojėma žėnklā īr. Anë kō
nuors praneš, prīmen, aiškėn,
leid arba draud.
Rašts gėmė nȧ vënuo vëtuo.
Rašta sėstemas nȧpriklausuomā vëna nu kėtuos raduos
Vėdorėniūsiūs Rītūs, Kėnėjuo
ė Cėntrėnie Amerėkuo. Nieks
tėkslē nȧgal pasakītė, kudie
žmuonis pradiejė rašītė, bet
pėrmūsius rašītėnius žėnklus
tėkriausē nauduojė vadā, ka
pademonstrůtom sava galė,
ė miesta pareigūnā, sorašėniedami ė skėrstīdami maista
bē kėtus dalīkus. Pavīzdžiů,
Centrėnie Amerėkuo rašts
bova nauduojams tik ont karalėškūju paminklu.

redakcėjē papėlduomam darbů

rēkalings (-a) žornalėsts (-ė).

Gal būtė studėnts (-ė).
Rēkalavėmā: muokiejėms taisėklingā rašīt,
iduomůtës Žemaitėjės gīvenėmo.

CV siost: info@ruoda.lt

Këtū baldu gamība.
Individuali užsakīmā.
Atvažiůnam
ėšmierůnam
somontůnam.

8 646 29204 (Skouds).

Baldėniu
guobelenu
ė sprondžėnu
keitėms.

Këtū baldu
restauravėms.
Tel. 8 684 29189,
Skouds.
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Užkondėnė

„Pas Nerijų“
Skoudė,

Vaižgonta g. 6, Skouds

(pri torgaus, bovės poikiu
(kvietku) kiuosks) siūla:

kvët atšvė̄stė gimtadënius, jubėliejus, īmuoniu ar
organėzacėju sokaktis Jūsa patuogomů ertė (erdvė) bonkietu
salė ė mažuojė salė, abejuos salies ī pruojektuorē so ekranās.
Tǡp pat taisuomi gedolingi pëtā, metėnės. Švedėški stalā Jūsa
patalpuos. Ī galėmībė užsakītė maista ėšsivežėmů.
Teikamas vëšbotė nakvīnės paslaugas. Ī bȧlaidis internets,
kabelėnė televėzėjė ė vėsi kėti nūdënas patuogomā.

pėcas, kebabus, lavašus, boterbruodus,
kava, pėlstuoma kvasa.
Ī galėmībė maista užsisakītė telepuono.
Užsakīma nomeris 8-626 66611.
Mums rūp Jūsa svēkata,

tudie kebabus taisuom ėš 100 % kiaulienas mėntės,
mūsa pėcuo tėkros sūris, vuo nȧ sūrė gamėnīs.

Kreiptës tel.: (8440) 79150, mob. tel. (8600) 23159;
el. p.: daukasn@gmail.com.

Mes nuorȧm, ka žėnuotomiet, kō valguot.

Skouda
kvietka

Skouds

Kvietkas
Duovenas
.
Atveroka-

Skouds

Skouds

PERKAM
MĖŠKUS

Džioginkȧt sava artėmūsius
kuožna dëna!
Užsakīmā prijimami telepuono 8 655 69123
Vėlniaus 34a stuotës Iki

RINKAS KAINUOM.
8 645 59080,
Skouds

Skouds

8 672 96881, Skouds

Če gal būtė Tamstas reklama!
8-672 96881
G. Šeckuvienės įmonė, Cvirkos g. 1, Skuodas

Reklamas kaina: pėrmam poslapie: 1 eur/cm²,
paskotėniam poslapie 0.4 eur/cm²,
vėdėniūs poslapiūs 0.3 eur/cm²,
skelbema kaina 2 eur.

Vala ė skardėn
čiokorus (kamėnus).
Montůn čiokoru
(kamėnū) dieklus.

Tel. 8 684 59213

8-672 96881,
Skouds

Žemaitė!
žemaitėfėkůkës!!!
Žemaitėjės vieliava - 30 eur.
Akcėjė! Žemaitėjės vieliava + Stëbs
(6 m aukštė) - 100 eur.
Tel. 8 684 59213
Leidies MB Ruoda. Redaktuorios Malinausks Lėns.
Tiražos - 3500 štoku. Leidams Skůda rajuonė. Už skelbėmu torėni redakcėjė nȧatsaka.

