Laikraštis žemaitėšks Nr 3. Leidėnīs namuokams

Vėsuotėnė žemaitėfėkacėjė
prasided Skoude
Lins Malinausks
Prīš Velīku švėntės laikraštė
„Ruoda” redakcėjė nusprėndė
īsitėkintė: a tėkrā Skouds pats
žemaitėškiausis Lietuvuos miests īr, kap miegst prisistatītė.
Tėkrėnėms prasidiejė nu ivažiavėma i miesta. Če mūsa laukė pėrmāsis nusivīlėms: nē pri
vėina ėš ketoriū ivažiavėmu i
miesta nabova juokiū žemaitėšku užrašu, sveikėnontiu atvažiavos i Skouda. Kīl truopnos

klausėms, kudie Telšē ė Varnē,
katrus kor kas labiau itakuo
lietovėška asimiliacėjė, sogeb
pasistatītė miesta pavadėnėmus
žemaitiu kalbuo, vuo Skouds,
katramė vėsi šnek vėn žemaitėškā, nē? A tėkrā pruoblema
- skordos miesta biodžets? Vuo
būktās tėisiuog trūkst inicētīvas
ė nuora padėrbtė tō, kas senē
toriejė būtė padėrbta?
Ka miesta valdē Žemaitėjės simbuolėka nie priorė-

tets, isitėkėnam ė privažiavė
Savėvaldībės pastata. Ont anuo
stuoga ėšdėdē pleviesoun Lietovuos trėspalvė, ont vėina ėš
trėjū stėibū pakabinta Skouda
vieliava. Vuo kudie nie Žemaitėjės vieliavas, lėikt paslaptės. Do stėibo riuogsa ba nieka, ta Žemaitėjės vieliava pri
svarbiausės miesta valdžiuos
īstaigas galietom na vėinam
skoudėškiou keltė pasidėdžiavėma sava krašto.

Leidieji žuodis

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.

Dabartiniam numerī raset
Žemaitėjės simbuolikas analėzė miestė, katras sāvi rokoun visam svietou ka uns ī
pats žemaitėškiausis Lietuvuos
miests. Paskaitėn straipsni supraset, ka Žemaitėjės simbuolikas padėtis Skoude ī trāgėška. Labā keista, ka per 25 nepriklausomībės metus miests
tep i nesugebiejė nė pri vėina
īvažiavėma pastatīti užrašu,
katrėi kuožnam praneštou ka
„īvažioujat i žemaitiu miesta“.
Sutvarkītas aikštės i trinkeliem iškluoti šaligatvē – labā
gerā, bet tas miestou nesuteik
juoki išskėrtinoma, nes tep
susitvarkiusės vėsas savivaldībės, katruos sugebiejė parašīti
pruojektus ES finansavimou
gauti. Renuovoutuom trobuom dabā tep pat nieka nebnustebėnsi.
Užtat
pakriuokti,
kad
Skouds ī užkompis, katras nerūp centrinē valdžē, miegst
ne vėins. Sunkē īsivaizdouju
Skouda artimiausiu metu statonti vondens pramogū cėntra
a slidiniejima po stuogu arena.
Miests tor sava torta katrom
dabā dar gal pasigėrtė nebent
tik Plungi – tai išskėrtinā že-

maitėškā
besirokoujuntius
žmuonės. Mažeikē, Kretėnga,
Šilāli i net Telšē jau smarkē
nukraujavėn žemaitėškuma
prasme, tai miestā katrouse
asimiliacėjė vuolu važioun per
likusis žemaitėškoma šaknis.
Kīln natūralus klausims, kudie patiam žemaitėškiausiam
miestė nie Žemaitėjės simbuoliu? Kuoki pėrma misli
aten eiliniou statistiniou lietuviou ėšgėrdus Skouda varda? Musiet – visū pamėršts
Lietuvuos užkompis... A žemaitėškoms negalietom būti
firminiu Skouda ženklu, api
katron iš karta pamislītumiem
išgėrdėn Skouda varda?
Kon matuom onkstīva pavasari atvīkėn i Skouda? Visam
mieste tik dvė vieliavas ont
stėibū pri privatiū truobū i dā
dvė ont kuota. Nuors Skoude – api 1000 privatiū truobū,
tik 0,04 %. Anou primen ka
esam Žemaitėjuo. Žemaitėjės vieliavas neraduom nė pri
vėinuos valdėškas īstaigas, o
tas ī... 0 %. valdėšku īstaigu su
vieliavuom. I vėskas tas mieste, katras sāvė išdidē vadėn
„pačiu žamaitėškiausiu“.

2015 04 01 Skoude gīven truopnė žemaitē:

Arūns Mileris, Pergalės g. 16;
Juons Grušos, Vaižgonta g. 23.

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

Adīna – valonda
Apėntās – viel, vielėk
Blezdinga – kregždė
Ciuocė – lt. teta
Garbavuotė – garbintė
Jaukītėnis – lt. meilužis

„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.

Žuodīns
Kaštavuotė – ragautė
Kiuocis – krepšīs bolbiem
Kūtė – tvarts
Ledžingas – lt. pačiūžos
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Vėsuotėnė žemaitėfėkacėjė
prasided Skoude
Atkelts ėš 1 psl.

Megėnuom ētė pas kadencėjė bebėngonti Skouda
savėvaldībės mera S. Vaišnuora pasiaiškintė. Ėšgėrdės
prīkaištus, ka miestė nie žemaitėšku žėnklū, mers papasakuojė
aple tō, kas daruoma žemaitėškoma labou. Pasidėdžiava,
ka Skouds - vėnintelis miests
Lietovuo, katramė par tarības
puosiedžius ruokounās žemaitėškā. I klausėma, a pritartom,
ka 2016 metu Savėvaldībės
biudžetė atsirastom liešu miesta
robežiou pažīmietė žemaitėškā
(pri kuožna ivažiavėma pastatītė
užraša „Skouds“), mers atsakė
tuokė idiejė palaikōs, dā pruognuozava, ka puolėtėnis tarības
palaikīms tuokiam fėnansavėmou būtom. Ta Žemaitiu kultūras draugėjės Skouda skīriou
balėikt parėngtė ė soderintė pruojekta (tik kīl paprasts
klausėms, kudie tas napadarīta
īr lėg dabā, kas tam trokdė?).
„Ruodas” redakcėjė ėš sava posės pažad šėta klausėma napalėktė ramībie ė keltė anō tuol,
kuol žemaitėški užrašā atsiras
pri ivažiavėmu i miesta.

tuojė Andriekovienė Daiva
prijiemė dėdlē maluonē. Pasidžiaugosi gauta duovena, dėrektuorė pasiteirava, kėik kaštous vieliava, ka nusidievies ėr
anō rēks keistė. Pavadoutuojė
D. Andriekovienė pasirūpėna,
ka vieliava būtom nadelsont
pakabinta. Dā pasidžiaugė, nes
tō dėina toriejė atvīktė svetiū,
katrėi būs maluonē nustebintė patiamė miesta cėntrė, pri
Mena muokīklas ėšvīdė Žemaitėjės vieliava.
Pri Žadeikė gimnazėjės, kāp
ė pri kėtū valdėšku īstaigu,
nuors bova vėsas galėmībės
ė toštiū stėibū, Žemaitėjės
vieliavas nikor narondam. I
klausėma, kudie nie vieliavas,
dėrektuorė Skarienė Gražėna atsakė, ka muokīkla Žemaitėjės vieliava tor, bet ana
keravuojama moziejie. Kudie
pėrmenībė – keravuotė vieliava moziejie, vuo na lēstė anā
pleviesoutė ont stėiba šalėp
muokīklas, soprastė sunkē.
Ale mes diekingi, ka dėrektuorė naprīštarava, ka mes pakabintomiem vieliava. Žadeikė gimnazėjė žemaitėfėkouta.

mėninko, puovīza. Balėikt
apgailestautė, ka muokīklas
dėrektuorios nasovuok, ka
nudrėskosė valstībėnė vieliava
ė tas, ka nie gimtuojė krašta
vieliavuos, napaded ogdītė
muokėniū patrijuotėzma, dā
tuokio elgesio diskredėtounams vėins ėš muokīklas tėkslū – augintė asaba, mīlontė
sava krašta. Balondė pradiuo
parvažiavė miesta, Žemaitėjės
vieliavas raduom tik pri dvėjū
prėvatiū truobū. Dā vėina pri
sava kloba „Samogitian MC”
ėšsikielė Skouda „baikerē”. So
šėta kloba narēs Sėgio bē Tuomio ė kieliem Žemaitėjės vieliavas pri Savėvaldībės, Mena
muokīklas, Bartovuos progimnazėjės ė P. Žadeikė gimnazėjės. Skouda žemaitėfėkacėjė prasidiejė. Vėsi vėliavu
pakelėmā bova nufėlmoutė,
kas nuor, fėlmouta materijuola gal paveizietė mūsa alkierie:
www.ruoda.lt.
Rēk pripažintė, ka miestė,
katramė vėsi ruokounās vėin
žemaitėškā, vīraun „vėrtovėnis žemaitėškoms”, katras pasiruoda tik boitie. No, dā būn

Vieliava pri Skouda Mena muokīklas.
Dā prīš vizėta pas mera,
Savėvaldībės plepalīnės (lt. forumo) mera skėltie paklausiem,
kudie ont liousū stėibū nie
Žemaitėjės vieliavas, ale mūsa
užklausėms bova siekmingā
ignuorounams. Soprasdami,
ka, jė palėksam šėtō klausėma
sprėstėis patiam, vieliava gal
dā ėlgā naatsirastė, ta pasisiūliem pātis anō pakabintė. Mers
diel tuo naprīštarava. Pagaliau
Skouds tories Žemaitėjės vieliava pri Savėvaldībės.
Traukam i miesta cėntra. Patiuo miesta šėrdie, pri
Mena muokīklas, akis užkliūn
už dvėjū toštiū stėibū. Mena
muokīklas dėrektuorė Raugienė Anelė ėr anuos pavadou-

Bartovuos
progimnazėjė
momis pasitink nudrėskosė Lietovuos vieliava ė dvīm
toštēs stėibās. Īstaigas dėrektuorios Juokšos Vėrgėnėjos,
vuos užsimėnos aple Žemaitėjės vieliava, pareiškė, ka
muokīkla tam nator pėningū.
Šėtō sīki pasisiūliem vieliava
paduovenuotė, bet paprašiem,
ka, kumet šėtuojė nusidievies,
mokīkla pasirūpintom isigītė
naujė, mums pareiškė, ka
pėningū tam nabūs, ale duovenuotuojė vieliava lēs pakabintė. Keistā naentozēstings
mums pasiruodė žmuogos,
torontė istuorėka dėpluoma
ėr esontė Kraštuotīrėninku
sājungas Skouda skīriaus pėr-

žemaitėšku rėngėniū, katrus
organėzoun Skouda viešuojė
bėbliuotėka. Diel Žemaitėjės
simbuoliu padietės daugiau
nei apgailietėna, tudie sava
žemaitėfėkavėma akcėjė tėkamuos paskatintė vėsas valdiuos
ė prėvatias īstaigas, īmuones
būtė dėdesnēs patrijuotās, nabėjuotė sava žemaitėška patrijuotėzma demonstroutė viešā.
Nu šėta nomerė „Ruodas”
laikraštis īved robrėka „Truopniū žemaitiu sārašos”, i anō
galies patektė vėsi žemaitē,
isigėjė Žemaitėjės vieliava ė
pasikabėnė anō viešā pri sava
truobuos. Būs skelbams pavardie, vards ėr adresos, kamė pleviesoun Žemaitėjės vieliava.

Leidieji žuodis
Atkelts ėš 1 psl.

Panagriniekem, kas kalts, ka
Žemaitėjės simbuolika mieste
tokiuos apgailietėnas būklės.
Susidāra īspūdis, ka skoudiškē, besirokoudami žemaitėškā
„vėrtuvėnė žemaitėška ruoda“
(termėns apibūdinontis žemaitėškoma suvuokėma, ka užtenk rokoutėis žemaitėškā buitī, bet ne oficialē, i mislījont ka
tuo pėlnā užtenk), nejaut juoki
pavuojaus sāva žemaitėškam
identitetou. Mažeikē i Kretėnga priš 30 metu tuo pavuojaus
ėrgi nejautė, gatvie bova sunkē
sutėkti nežemaitėškā besirokoujonti vietini žmuogu, vuo
dabā tėnās smarkē reikalā su
žemaitėškumu en I bluoguoji
posė. Jei žemaitėšks identitets
nebūs stiprinams Žemaitėjės
simbuolēs, tai vierīti ka Skouds
atsilaikīs priš neišvėngiama asimiliavima atruoda baisē naivē.
Žinont, ka sāva valdītuojus renk rajuona gīventuojē,
katrou tik 0,04 %. pasirūpėn
Žemaitėjės simbuolika, visiškā nestebėn i tas, ka rajuona
valdžē Žemaitėjės simbuolika
neegzistoun. Nesinuor vierīti,
ka tas vielevu nekabėnėms pri
valdėšku īstaigu – tai sāmuo-

nings Žemaitėjės simbuolėkas
ignuoravėms. Mustās tai – apsileidėms, pasiteisėnont, ka
rajuonė ī i didesniū biedū nei
„kažkuokės Žemaitėjės vielevas“, nes „mes i tep rokoujamuos žemaitėškā, tai kuo če iš
mūsu nuoret?“.
Tai, ka Skouds nepasirūpin
žemaitėškās užrašās pri ivažiavėma i miesta, nedara garbies nei Skouda valdžē, nei
vietiniam Žemaitiu kultūras
draugėjės skīriou, nei kuožnam skoudiškiou, katrėi per
rinkimus nekel tuo klausima.
Televėzėjės žurnalistā sāva
repuortažus iš Varniū a Telšiū praded būtėnt žemaitėšku
užrašu fuoni. A daug turistu
išlėp nusifuotografouti pri
dabartėniu Skouda ženklū,
esontiu pri išvažiavėmu Mažeikiu i Plungis krīptim?
A padarīsiam Skouda ŽEMAITĖŠKU ne tik buitiniu
līgiu, priklausa nu visū jūsu,
mieli skoudiškē. „Ruodos“ redakcėjė pasirūpina, ka pati pradžia būtom padarīta – vieliavas
matomiausiuos miesta vėituos
jau kaba. O kaštoun anuos mažiau nei pėlns baks benzėna.

Lins Malinausks
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Anekduotā
užmėga. Atsibund, senuoji
po vėrtuvi ka doudās, dainas
dainioun, lūpas išsimaliavuojosė, visa pačiam jiegū žīdiejime. Tuoki vaizda pamatės
***
gaspaduorios baisē nusimini
Senuks atein pas daktarieli
i sied galva nuleidis.
i biedavuojās:
- E, brongusis, kas nutėka?
- Daktarieli, su mona gas- Nu jog aš 1924 metās gapadėnė ī bieda. Ana ciels
liejau pāti Lenėna išgelbieti...
mienou kap gol luovuo, nab***
sėikel, dejoun. Nei jied, nei
Vīrs:
ger, musiet jau mėršt… Kon
- Kon tas Kaliedu Sēnis
mon darīti?
- Nu atvejis če baisē sun- dėrb mūsu spintuo?!
***
Žmuona:
Juonis skombin Bruoniou kus. Reks gīdīma pradieti nu
- Pėlda mona nuorus…
su katrom vakar smarkē ba- seksa.
- Daktarieli kon tu šneki.
liavuojė.
***
- Klausīk Bruoniau, a mes Aš juk sens komunists, unt
Jauns žėnts parsived oumona ronku dā Lenėns nu- švieni i mėigamuoji, nusisovakar alaus kaštavuojuom?
mėrė. Nebegalu aš jau.
- Je!
kės nusimaun kelnės i klaus:
- Ka kėta varianta nie.
- Vuo šnapšės?
- A plaukā unt subines ī?
Nu kon darīsi. Pareji nu- Ėrgi!
Oušvieni apakusi:
mėi, parūki, prarėjė saujeli
- Vuo konjāka?
-Ī
viagras, īkali 100 gr. i palīnda
- Gieriem!
- Tai ka daugiau mon ne- I raketėnė kura gieriem? pas savuosės po kaldra. Vėins aiškėntom ka aš pas jomis
karts, ontras, trets... pavargės plika subine atejau.
- Nu je!
Sugeda lėktuvs. Po biški
krent. Vads lėipi palīduovē
paruošti keleivius. Ta išēji i
saluona:
- Visi išsiimket pasus. Išsijamiet? Dabā išpliešket
paskutini puslapi. Išpliešiet?
Dabā susuket anun i vumzdieli i susikišket i subine.
- O kudie dabā tep reik
darīti?
- Paskui būn daug varga su
lavuonās atsirinkiniejunt.

- Vuo tu šėkt ejē?
- Ne dā.
- I neik. Aš tau iš Tokijaus
skombinu!!!

Odontuologs taisa ė plomboun
zūbus.
Ded apvalkalus.
Atlėikt burnuos higiena.
Būtėns ėšonkstėnis
regėstravėms. Tel. 8-684 59213.

G. Šečkuvienės īmuonė, Cvirkos g. 1, Skouds

Vaižgonta g. 6, Skouds
kvėit atšvėnsti gimtadėinius, jubiliejus, īmuoniu ar organizacėju sokaktis.
Jūsu patuogumou erdvė bonkietu sālė ė mažuojė salė, abejuos salies
ī pruojektuorē so ekranās. Tep pat taisuomi gedolīngi pėitā, metėnės.
Švedėški stalā Jūsu patalpuos. Ī galimībė užsakītė maista ėšsivažėmou.
Teikamas vėišbotė nakvīnės paslaugas. Ī balaidis internets, kabelėnė
televėzėjė ė vėsi kėti nūdėinas patuogumā.

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

Če gal būtė Tamstas reklama!
Skouds

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

Īduomībės
• Strutē išsigondėn neslep sava galvū smielī. Išsigondėn
anėi vaidėn nabgīvus.
• Naktėnė matīma akėnē ī žāli atspalviaus, nes žmogaus akis
skėr daugiausē žaliū atspalviu.
• Ilgiausis sukurts films ī 85 valondū ilgiaus i vadinās uns
„Nēmigas gīdīms“ („The Cure for Insomnia“).
• Pirsas Brosmans po vaidėnėma filme „Džeimsas Bonds“
pasirašė kontrakta, katras draud dėvieti smokinga kitouse filmouse, kur ons vaidīns.
• Monarchu šeimuose, jei muotrėška tek už karaliaus, ana
gaun karalienės titula, vuo jei vīrs žanėjās už karalienės, ons
titula negaun. Pastaruoji situacija ī dabartinie Anglėjės monarchu šeimuo – karalienės Elžbietas II vīrs nie karalius.

Jungtėnės Karalīstės valduovė Elžbieta II i Edėnborga
hercuogs prīncas Filīps
• Šium metu pasaulī ī keturės valstībės, katruos netor konstitucėjės. Tai Didžiuoji Britāniėjė, Saudo Arabėjė, Naujuoji
Zelandėjė i Izraelis. Tuos valstībės tor dokumentu rīnkinius,
katrėi prilīginami konstitucėjē.
• Didiuoji dalis ougu (braškis, avietis, mielenis) pagal bioluogu apibrėžima nie ougas. Ouguom bioluogā laika vīnuogis, avokadus, pomiduorus, čili pėpėrus.
• Nāciu unifuormas siova „Huggo Boss“.
• Kap nieščė muotriška patir uorganu sužaluojėma (pvz. širdėis smūgi), vaisius siunt kamieniniu lasteliu uorgana atstatīmou.
• Mūsu širdėis ritmas sulėtie, kap morzeli paner po vondeniu. Tas reikals ī vadėnams „žinduoliu nardīma refleksu“.
• Diel dideli stresa žmogaus kraus sutirštie, ka fizinis atākas
atveju padidietū kraujė krešoms.
• Žmogaus ākis visa laika māta nuosi, bet smēgenis ton reikala ignuoroun.
• Jungtėniu tautū vakū teisiu konvencėjės šium metu nie
pasirašiusės trīs šālis : JAV, Pėitū Sudans i Somalis.
• Pirmounsias koncentracėjės stovīklas īrėngė britā Pėitū
Afrikuo.
• 2013 metās Olandijuo diel kaliniū stīgiaus bova uždarīti
8 kaliejimā.
• Kalifuornėjės valstijuo kirpieju rengėma kursā užtrunk ilgiau už policininku rengėma kursus.
• Api 10% pasauli žmoniū populiacėjės diel kultūriniu a
kitū priežasčiū nesibučioun.
• Pitaguora teorema stačiajam trikampiou buva nauduojama dā priš Pitaguora senuovės Egipte, Kinijuo, Indijuo. Filuosofs i matematiks Pitaguors paprasčiausē pėrmasis pateiki
teoremas īruodīma.
• Garsiuosis amerikuonu džinsu kompanėjės īkūries Levis
Štrausas gėmė Vokietijuo i tik būdams 17 mētu persikrausti
i Amerėka.

„RUODA” Nr. 3

4

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.

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.

www.liepaja.lt
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