
Kraštotyros draugijos kal-
bos . sekcijų nariai, jȎ pagal-
bininkai šiandien atlieka la-
bai svarbų kalbos mokslui 
darbą. Jie renka kalbos fak· 
tus, kurių maža saujelǟ kal-
bininkų spec.faltstų niekada 
negalǟtȎ aprėpti. Siuo metu 
reikia ypač skubiai rinkti 
vietovardžius lr kitą vardy-
ną. Seni žmonės dažnai nusi-
neša ǰ kapus · tokius brangius 
kalbos mokslui vietą var-
dus, kurių jaunesnė karta, 
dėl, pavyzdžiui, paslkeitusto 
landšafto (numelioruota pel-
kė , iškirstas miškas ar pan.) 
jau nežino. Apie kalbos fak· 
tų rinkimą rašoma "MȊsȎ 

kalbos" 1983 m. 5 numeryje. 

• 
ra zr a 

gamete kraštotyriųinkų pa-
tirt.lml, pasakoja apie eks-
pedicijų darbo metodus, 

Cia yra i§spausdintas Lietu-
vos TSR Mokslų Akademijos 
prezidiumo, Svletimo minis .. 
terijos kolegijos ir PaJntnklų 
apsaugos lr kraštotyros drau-

• • RIJOS centro tarybos prezi-
diumo sprendimas ,,D~l lie-
tuvių kalbos duomenų rinki-
mo pasparttnimo". Jis ragi-
na aktyvinti kalbos faktų 
.rinkimą. 

Vilniaus universiteto kraš· 
totyrinlnkai taip pat nuosek .. 
llai dalyvauja kalbos duo. 
menų rinkimo talkoje. Daug 
įvairių fakultetų studentų 
užsidegę dirba VU krdto .. 

tyrininkų kl b R
. " džiaugsmus lr rūpesčius. 

u o " aanuvos , 
ekspedicijose. Ypač gausus Kraštotyrininkai tur~tų ne 
fizikos, psichologijos spe- tik aktyviai. rinkti kalbos 
cialybių talkininkų būrys. faktus, be! Ir mokyti kitus 
Kraštotyros klubas labai Iau- taisyklingai šnek~ti, apskrl-
kia naujų kalbos entuziastų. !al rūpintis kalbos kultūra 

Daug energijos kalbos fak- Ir Ją propag~ott. Api~ kral-
tq rinkimo ekspedictjose yra totyrtninkus _Ir kalbą ,. tame 
tšeikvoję ir Universiteto d~s- pačiame "Musų kalbos nu-
tytojai kalbininkai A. But- meryje rašo Tellitų kultūros 
kusy A. Girdenis, B. Stun- mokyklos direktorius, akty-
džia, R. Venckutė ir kt. vus kalbos puosel~tojas Ale-
Apie jų veiklą rašoma min~- ksandras Sidlauskas. Jis nuo-
tame ,.Mū.sų kalbos,.. nurne- širdžiai skatina ,,propaguoti 
ryje. A. Butkus tr B. Stun- savo kalbą, taisyti jos Įvat· 
džia, atsakydami Į pateiktus rtus nesklandumus,.. 
klausimus, dalijasi savo 11· Giedrius SUBAČIUS 


