
Pagerbtas prof. Jonas Kazlauskas 
Džiugina tradicijomis tam

pančios respublikos raionuo
se gimtosios ~albos dienos. 
Regis, visai neseniai .buvo 
A Vireliūnui skirta diena 
Palangoje, ir štai vėl - to
kia diena Prienuose, sureng
ta Vilniaus universiteto pro
fesorius Jono Kazlausko at:. 
minimui. Graži šios dienos 
iniciatyva - prieniškių kraš
totyrininkų rūpests. 

Autobusas iš Vilniaus is
važiavo pilnas. Į Prienus ke
liavo buvę J . Kazlausko 
bendradarbiai ir mokiniai, 
akademikas V. Mažulis, dqc. 
A Pupkis, dr. A. Sabaliaus
kas, doc. V. Būda, B. Savu
kynas, filol. m. kand. A. 
Lyberis (buvęs ir · J. Kazlaus
ko mokytojas). poetas Justi
nas Marcinkevičius. Juos 
lydėjo Elektrografijos moks
linio tyrimo instituto folk-

l orinis ansamblis „Sadauja". 
Diena prasidėjo susitiki-

mais su Prienų miesto ir ra
jono - Jiezno, Balbieriškio, 
Stakliškių vidurinių mokyklų 
moksleiviais. Kalbininkai pa
sakojo kalbos įdomybes, ska
tino gerbti ir puoselėti gim
tąją kalbą, aiškino, kaip 
Universitete studijuojama lie
tuvių kalba, Just. Marcin
kevičius paskaitė savo eilė
raščių. 

Po to visi susirinko Prie
nų 1-osios vidurinės mokyk
los kieme. Akį traukė gėlės, 
tautiniai mokinių ir „Sadau
jos" drabužiai. Čia, šioje 
mokykloje, mokėsi J. Kaz
lauskas. Čia gabar, prie mo
kyklos sienos, atidengta me
moralinė lenta jo atminimui. 
Lentą atidengė akademikas 
V. Mažiulis. 

Ir vėl į ą_elią. Automobi-

liai vienas paskui kitą trau
kia už miesto, per laukus, 
miškus j J. Kazlausko gim
tinę. Pačios sodybos nelikę 

- visi išsikėlė į gyvenvietę. 
Testovi kelios obelys, di
džiulė liepa. Bet rajono va
dovai gražiai sutvarkė so
dybvietę, aptvėrė ją, ėmėsi 

.tvarkyti aplinką. Ir čia, šioje 
pačios gamtos parinktoie 
vietoje - nuo kalno atsive
riagtys vaizdai į girias ir 
pievas, tolyje miškais apau
gusius Nemuno krantus 
prieniškiai dar kartą įamži
no savo kraštiečio atminimą: 
greta liepos didelis akmuo. 
Jaudinamus žodžius sakė J. 
Kazlausko draugai, artimieji, 
miesto atstovai. Labai šiltai 
savo jaunystės draugą prisi
minė A. Sabaliauskas. At
minimo akmenį atidengė kal
bininko bičiulis, jo klasės ir 

kurso draugas, poetas Just. 
Marcinkevičius. Ant akmens 
- talpūs žodžiai: „Kalba bu
vo jo gyvenimo duona ir 
praka.itas". Ir vėl skamba 
liaudiškos „Sadaujos" dai
nos; toli jas gena vėjas per 
Prienų žemę. 

Vakare dar vienas rengi
nys - kultūros namuose su
silikimas su Prienų visuome
ne. Vakarui vadovavo doc. 
A. Pupkis. Kalbininkai popu
.Hariai papsakojo apie lietu
vių kalbą, jos tyrimą anks
čiau ir dabar, profesoriaus 
J. Kazlausko nuopelnus gim
tajai kalbai. J. Kazlauskas 
- pasaulinio garso žurnalo 
„Baltistica" iniciatorius ir 
kūrėjas, jo pirmasis redak-
torius, knygos „Lietuvių 1 

kalbos istorinė gramatika", 
daugelio straipsnių įvairiau
siomis baltistikos temomis 
autorius. Savo darbais proc 
fesorius dau2 prisidėjo, kad 
Vilnius taptų pasauliniu bal
tistikos centru. 

Giedrius SUBAČIUS 

Autoriaus nuotraukose: visi susirinko prie mokyklos; Just. Marcinkevičius atidengia atminimo 


