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IŠ ŠIRDIES IR IŠ PETIES

kai vos sušilęs kojas Lietuvių kalbos ir literatūros institute 1961 m. 
lapkričio 28 d. vyresniųjų (bet gan jaunų) kolegų buvau pakvies-
tas į liūdnas išleistuves, apgailėtas išėjau su Muziejaus vyrukų var-
du antano balašaičio rašysena joneliui kareivėliui dovanota eilėraš-
čių knygele. bukom akim ją vartinėjau, kai traukinys sunkiai 
ropštėsi į uralo kalnyną (sustojo tiumenėje). o antanas, pusaš-
tuntų metų vyresnis, tuoj pat – 1961 m. gruodžio 14 d. – šauniai 
apsigynė disertaciją. 

nedarysiu čia savo nelaimės, o Jo laimės priešpriešos – Jo kely-
je į tą sėkmingą dieną ir į aną 80-mečio dieną, kurią prisiminiau 
dovanota savo knygele, buvo, anot žemaičių, ir skersų vargų, ir 
išilgo vargelio. Gimęs 1931 m. banių kaime pavasarinukas ir po 
vyriausio brolio prametinukas, kartu su juo, kad dviese drąsiau būtų 
žygiuoti per girią, lankė ežvilko (pro)gimnaziją (buvo ir viensuo-
liai). Čia antraklasis gimnazistukas pamato... 1941 m. išėjusį „Lie-
tuvių kalbos žodyno“ i tomą! Gimnazija baigta 1949 – lemiamaisiais 
Lietuvos kaimo dekretinės kolektyvizacijos metais, o tėvai verčiami 
dar nepasiprašę į šviesaus rytojaus kūrimo artelę. tai ir pažymima 
sūnaus socialinės kilmės pažymėjime. brandos atestatas – netoli 
medalio, bet studentas nebūsi. Mokytojų daug atsidūrę ir sibire, ir 
vakaruose, tai tvrų septynmetei istorijos, vokiečių kalbos ir net 
chemijos mokyti tinkamas. Čia randa to didžiojo Žodyno redakto-
riaus Juozo balčikonio kvietimą rinkti žodžius, net su instrukcija. 
Deja, senu – Maironio namų adresu keletas užrašytų lapelių Žody-
no kartotekos tąsyk – 1950 m.! – nepasiekė. tik po daugelio metų 
jau Žodyno darbininko antano balašaičio rūpestingai atkartotas 
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sakinys iš tvrų Pūsles sugraužė ranko[je] nu šaukšto putrą besrebant 
(apie tinginį) rado vietą LkŽ Xiii tome (1984). 

Metus mokytojavus ir valdžiai neužkliuvus socialinės kilmės pa-
žymėjimo jau nereikėjo. Rinktasi mokytojo kelias – išlaikyta egza-
minai į Šiauli mokytojų institutą, tik negavus bendrabučio pa-
traukta į klapėdos tokį pat institutą. Patikusi istorija stumta į šalį, 
nes ji vertėsi aukštyn kojomis, imtasi lituanistikos. Dėstė bronius 
kalinauskas, vėliau žinomas originalus frazeologijos specialistas ir 
sintaksininkas, tik 10 metų vyresnis netolimo krašto žemaitis vy-
tautas sirtautas, gabų studentą kuriam laikui pasiėmęs ir katedros 
laborantu. 1952 m. baigus – 2 metų atodirbis už diplomą katenos 
vidurinės mokyklos mokytoju ir direktoriaus pavaduotoju (neofici-
aliai vadinamu inspektoriumi). 1954 m. priimamas į vilniaus vals-
tybinio pedagoginio instituto iii kursą. Čia vėl dėsto b. kalinaus-
kas, taip pat elzbieta Mikalauskaitė, Zigmas Zinkevičius, vincentas 
Drotvinas. Diplomas su pagyrimu ir rekomendacija į Lietuvių kal-
bos ir literatūros instituto aspirantūrą, tačiau gražią viltį sudaužo 
naujas nutarimas – vėl 2 metų atodirbis. bet sidabravè pamokyto-
jauta ir direktoriauta tik pusketvirto mėnesio – akademiko boriso 
Larino žodis atvėrė kelią į aspirantūrą nuo 1957 m. sausio 1 d. 
Mokslų akademijos bendrabutyje sutiko aloyzą vidugirį ir buvusį 
savo egzaminatorių kazį Pakalką – viso gyvenimo draugus. insti-
tuto Žodynų skyriaus (ir terminologijos grupės) vadovo Jono kruo-
po pasiūlyta disertacijos tema „Lietuvių kalbotyros terminų istorija“ 
uždavė labai daug darbo, bet disertacija (343 mašinraščio p. su 80 p. 
terminų istorinės ir abėcėlinės rodyklių priedu ir rusiško autorefe-
rato 32 p.) parašyta gana greitai ir sėkmingai apginta. iš disertacijos 
temos 1959–1961 m. paskelbti 4 straipsniai (1 iš jų – apie kons-
tantino sirvydo filologijos terminus), 1966 m. – apie simono Dau-
kanto gramatikos terminus, o 1975 m. – 3 etiudai: raidė, rašyba, 
žodynas ir miniatiūra „gramatika ir jos lietuviški atitikmenys“. Pati 
glausčiausia disertacijos santrauka buvo ir žurnale „Вопросы тер-
ми нологии“ (1961). Paskutinė šios srities publikacija – 2010 m. 
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trisdešimtmetis terminologijos mokslų kandidatas (dabartinis hu-
manitarinų mokslų daktaras) iki gynimo dar pasidarbavo minėtoje 
terminologijos grupėje – kartu su jos vadovu kazimieru Gaiveniu 
svarstybomis prisidėjo prie „botanikos terminų žodyno“ (1965). 

Pabrėžtinai reikia paneigti stereotipą Balašaitis – žodynininkas 
(ne jam vienam panašus lipinamas). ne tik! Pirmiausia Balašaitis – 
terminologas, pirmosios terminologijos disertacijos autorius. ir jei 
būtų galėjęs šiuo keliu toliau eiti, lietuvių terminologijos mokslas 
būtų tikrai sparčiau ir sėkmingiau kilęs ir brendęs. Pagal disertaci-
ją parengta knyga šitą dalyką padarytų aiškesnį. ant ras stereotipas 
būtų – Balašaitis patraukė į leksikografiją. niekas tada netraukė kur 
norįs – buvo p a s k i r t a s  į Žodynų sektorių akademinio žodyno 
darbininku, nes ir šioks toks režimo atšilimas leido, o akademinė 
mokslinė leksikografijos reikmė ir vertė šį mokslinio darbo barą 
stiprinti. 

1962–1975 m. a. balašaitis – LkŽ rašytojas (taip buvo visuoti-
nai įprasta vadinti). LkŽ viii–Xii tomuose (1970–1981) paskelbti 
jo rašyti Žodyno tekstai iš viso sudaro apie 800 spaudos puslapių 
(netoli vieno vidutinio tomo). iš didžiausių jo rašytų Žodyno straips-
nių minėtini motina, pats, pirmas, prastas, purvas, raktas, ramus, 
ranka ir ypač daug veiksmažodžių – pažinti, plakti, prasti, pra šyti, 
pulti, purkšti, purtinti / purtyti, rakinti, rakti, risti, rišti, ryti, sakyti. 
1976 m. pa sk i r t a s  redaguoti kitų parašytus tekstus, šį aukštesnės 
kvalifikacijos darbą dirbo iki 1985 m. – LkŽ Xi–Xiv tomų (1978–
1986) redakcinės kolegijos narys. visas 23 metų mokslinis leksiko-
grafijos darbas sutelpa vos į 9 (5 + 4) bibliografijos pozicijas (kiek 
tomų). keista mada – mokslinio žodyno dalykinio redagavimo dar-
bas bibliografijose atsiduria žemesniame skyriuje. 

bibliografijoje, žinoma, nėra lauko kalbos darbų vasaromis – 
žodžių ir vietovardžių rinkimo. Šitų darbų vaisiai lapeliais pasklidę 
milijoninėse kartotekose. Pirmiausia pradėta nuo namų – tėvų, kai-
mynų (ežvilkas, vadžgirs), vėliau – ir uošvių (obliai, alek sand-
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ra vlė), net 2006 m. rašyta iš vienos jų kaimynės. važinėti imta jau 
aspirantaujant – 1958 m. a. vidugirio prieš metus pramintu taku 
su visa ekspedicija pasiekta toli Lietuvos užribyje likusi Zetela. 
Parsivežta ne tik žodžių, bet ir antano darytų (dabar visur skelbia-
mų) nuotraukų. 1971 m. siekta Pelesà ir Ródūnia, 1972 m. – ka-
mójys. Daugeliui išvykų vadovauta – kaip visų reikalų rūpintojo ir 
jaunųjų rinkėjų mokytojo ir patarėjo. „kalbos faktų rinkimo prog-
ramoje“ (1983) a. balašaičio paskelbta išsami žodžių rinkimo ins-
trukcija (p. 129–139). 1963–1984 m. darbuotasi ibrado, sãlako, 
De gùčių, Daũgų, Žilin, Rùdnios, Dubčių, kučinų, kãpčiamies-
č io, Mo ltų, iñturkės, strnių, sugiñčių, Lelinų, kavársko, taujnų, 
Pa giri (kėdáinių r.), aristãvos, skmių, Griñkiškio, baisógalos, 
Gaũ rės, bataki, skaudvlės, bijõtų, Gidiškės, nemãkščių, vidùk-
lės, stul gi, krãžių, Pãkražančio, Lioli, krikų – iš viso 33 vieto-
vėse. antano indėlis – 20 000 kartotekinių lapelių. „Lietuvių kalbos 
atlasui“ ištyrė 5 punktų – ežvilko, sesikų, Meilnų, Dél tu vos, 
subãčiaus – šnektas.

vasarų ekspedicijos teikdavo ne tik kalbos duomenų kapitaliniams 
mokslo veikalams, bet ir visokios dvasinės patirties – kaimo amžių 
būties lėtumo ir tvarumo, tautos likimo atminčių, pasakiškos ir 
patarliškos gyvenimo išminties, kart patvirtintos veiksmingos do-
rovės, paprasto tyro žmoniškumo ir, deja, dvasinės nykos, gyvenimo 
pamatų – tradicijų nyksmo ir tyčinio naikinimo, svetimos ir savų 
priespaudos, persekiojimų, skriaudų, smurto ir paniekos... 

Dalyvauta nuo 1963 m. kraštotyros (vėliau – Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros) draugijos Zervnose pradėtų kompleksinių ekspedi-
cijų vyksme – 1966 m. mokslinėje išvykoje į gimtojo krašto ežvilko 
apylinkes. 1970 m. išleistoje kolektyvinėje lokalinėje monografijo-
je „eržvilkas“ (272 p.) a. balašaičio (taip pat redakcinės komisijos 
nario) pateiktas šnektos aprašas (p. 180–187), aptarti Ežvilko vardo 
kilmės aiškinimai ir pateikta savoji versija (p. 196–197). Deja, grei-
tai – po garsiosios „kernavės“ (1972, 436 p.) budrioji liaudies val-
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džia nuo liaudies kultūros monografijų tautą saugojo iki 1985 m. 
Juozo Šliavo „Žeimelio apylinkių“, kada dvelktelėjus laisvės vėjeliui 
pasipylė sulaikytų monografijų leidimas, o jau laisvoje Lietuvoje 
įsisiūbavo šio darbo tąsa – valsčių monografijų serija.

veiklus ir visapusiškas ne vienas kalbininkas nesitenkino tik žo-
dyno rašymu ar redagavimu. tas mielas darbas vis dėlto vargina tam 
tikra monotonija, bet svarbiausia – kiekvienas akademinis leksiko-
grafas jau savaime yra leksikologas, netelpantis žodyne, o antanas 
neužsimiršdavo buvęs ir terminologas. Pasipylė jo straipsniai straips-
neliai daugelyje laikraščių ir žurnalų (bene pirmasis – 1960 m. pa-
siūlytas vartoto vokiško sturm und drang ir jo pakaitalo audra ir 
varžtas geresnis atitikmuo audra ir veržimasis; vėliau vietoj pastaro-
jo teiktas veržtas – kaip ryžtas), nuo 1961 m. pradėjusioje eiti „kal-
bos kultūroje“ (jau 1962 m. sudorota reikšmės svetimybė (tik ra ru-
sybė – изысканный) išieškotas), nuo 1968 m. – Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos Vilniaus skyriaus imtame vargingai leisti 
„Lietuvių kalbos sekcijos sąsiuvinyje“ – jau 1969 m. nr. 10 imtasi 
terminų lietuvybės: žuvų veisimas, o ne įžuvinimas, plaukų pašalini-
mas, o ne nuplaukinimas, degalų, o ne auto užpylimo stotis, lydinimas, 
o ne lietinimas, apmarinti, o ne nuskausminti, pelnas, o ne grynosios 
pajamos, dirvos apsivalymas, o ne savaiminis nukenksminimas . Čia 
gerai matome, kad visokių svetimybių jaučiui balašaitis iš karto tvir-
tai griebė už ragų, jo pajustas ir gerai suprastas lietuvių kalbos ne-
grynumas – nelietuviškumas – tas didysis amžių pavojus, pažeidžian-
tis ir sistemiškumą, taisyklingumą – ir toliau visą laiką jam kėlė 
didžiausią rūpestį, su juo kovojo iš visų jėgų. nuo 1971 m. tas są-
siuvinis, pasivadinęs „Mūsų kalba“, redaguojamas triumvirato – al-
dono Pupkio (ats. red.), a. balašaičio ir vytauto būdos. vėliau 
įvairiu laiku atėjo dar 12 (kai kurie išėjo), bet abudu žemaičiai – 
antanas ir vytautas darbavosi iki pat 1989 m. galo – iki 1990 – lie-
tuvių kalbos – metais atgaivintos „Gimtosios kalbos“.

kalbos kultūros darbuotojo a. balašaičio mokslinė kalbos nor-
minimo ir ugdymo didžioji gairė gerai matyti iš iškalbingų ant-
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raščių – kalba – mūsų turtas, kodėl graži lietuvių kalba, Nenutolki-
me nuo liaudies kalbos, rūpestis dėl žodžio ateities. tarp žodyninin-
kų išsiskyręs kaip rūpestingas, subtilus semantikas vieną 1976 m. 
straipsnį ir pavadino – Žodžiui savo reikšmė. 

visur spėta – dažnai pirmo, visiems padėta, patarta – prašyto ir 
geranoriškai pasisiūliusio. bet kaimo vaiko ypač atsiminti artojų 
žodžiai (ir priminti mechanizatoriams – traktoriniams artojams), 
ginta melžėja nuo valdiškos, laikraštinės operatorės, stota prieš mo-
tininę kiaulę (rus. свиноматка!..) ar stalo garstyčias, kviesta bran-
ginti amžių patikrintus žodžius ir neguldyti dabartinio žodyno į 
rusišką Prokrusto lovą. neužmiršta mokytoju buvus – vis rūpinta-
si kalbos kultūra mokykloje, rašyta vadovėlių kalbinės recenzijos, 
domėtasi ir vaikų darželių programa.

straipsnių – savo ir redaguojamų – gausoje nepaskendo. Du kal-
bininko patarimų leidinėlius (1978 ir 1981) skyrė profesinių sąjun-
gų darbuotojams (pats institute buvęs buitininkas).

a. balašaitis ne tik rašė ir redagavo didįjį LkŽ, bet ir domė-
josi jo ištakomis, istorija. Žinoma, Žodyno autorė – tauta, bet be 
išmanančių žodžių rinkėjų kartotekai ir teoriškai kvalifikuotų Žo-
dyno rengėjų tos 20 tomų knygos nebūtų. balašaičiui būdingas 
dėkingumo pradininkams, pirmtakams ir talkininkams jausmas. 
Glaustai apibūdinęs kazimiero būgos, J. balčikonio, aleksand ro 
Žir gulio, antano Lyberio, sofijos kėzytės duomenis straipsnyje 
„Lietuvių kalbos žodyno“ talkininkai“ (1982) anksčiau skelbtus 
svarbesnių gyvosios kalbos žodžių rinkėjų sąrašus jis dar papildė 
15 žmonių, užrašiusių daugiau kaip 500 žodžių (lapelių), pavar-
dėmis ir sudarė 1943–1980 m. beveik 100 rinkėjų tūkstantininkų 
ir „gal ir neišsamų“ 41 penkšimtininkų sąrašą. LkŽ XX tome 
pa teik tą rinkėjų šimtininkų k. būgos valia skelbiamą sąrašą suda-
ro 472 pavardės. tada Žodyno redakcijoje kruopščiojo antano 
nebebuvo, tad sąraše radęs tik v. aliulį kunigas vaclovas aliulis 
MiC (užrašė per 1500 žodžių) gailaudamas pasigedo savo a. a. 
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brolio vlado aliulio (užrašė per 1000 žodžių). Šią ne savo klaidą 
atitaisė tik 2018 m. knygoje „Žodžiai ir žodynai“ (p. 205–206).

iš daugybės didžiojo LkŽ darbininkų (69 rašytojų ir 23 redak-
torių) antanas pirmasis 1984 m. parašė visai nemažą rimtų, daly-
kiškų populiarizacijų serijos „kalba ir žmonės“ knygelę „Žodžiai ir 
žodynai“. seniausioji žodynų istorija sumaniai siejama su kalbų is-
torija ir bendrąja kultūros istorija, tautinių kalbų kelias į žodynus – 
su norminimo reikme. vertinami ir gyvosios kalbos (tarmių) žody-
nai. Pasirėmus leksikografijos teorija parodoma didžiulė žodynų tipų 
ir rūšių įvairovė. a. balašaičiui būdingas glaustas, bet tikslus infor-
matyvumas. Didžiąją knygelės dalį sudaro lietuvių kalbos žodynų 
istorija. Pusė šitos dalies skirta k. būgai žodynininkui, daugiausia – 
didžiajam LkŽ, taip pat norminamiesiems – „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodynui“ (1954 ir 1972), 1926–1968 m. Heidelberge išleis-
tam Franco brenderio, Makso nydermano, alfredo seno ir anta-
no salio 5-tomiam „Lietuvių rašomosios kalbos žodynui“ (lietu-
vių–vokiečių) ir sąvadiniam 4-tomiam aleksandro kuršaičio „Lie-
tuviškai–vokiškam žodynui“, 1968–1973 m. Getingene išleistam jo 
sūnaus armino. iki 2006 m. išėjusios evaldos Jakaitienės mokomo-
sios knygos (magistrantams ir doktorantams) „Žodynų istorijos 
apybraiža“ a. balašaičio knyga buvo ir vienintelė apie žodynus. 
Lietuvių kalbos žodynų istorija daug platesnė a. balašaičio, o bend-
roji – e. Jakaitienės. 

lingvistinio gyvenimo sūkuryje – taip sukaktuvinio straipsnio pa-
vadinimu antano balašaičio 50-metį apibūdino a. Pupkis. tai turi 
ir vieną ypatingą aspektą – pažymi a. balašaičio prirašytų recenzi-
jų ir anotacijų (akademinio žodyno, tarmių žodynų, akademinės 
gramatikos, įvairių monografijų, tęstinių leidinių tomų ir sąsiuvinių, 
jų apvalių skaičių ar leidimo metų), išsamių informacijų apie dir-
bamus kalbos mokslo darbus ir rengiamus leidinius, mokslines eks-
pedicijas, konferencijas, seminarus, gintas disertacijas, minėjimus, 
sukaktuvinių straipsnių, nekrologų, atsiminimų gausą. kolegų dar-
bais tik džiaugėsi, niekada nepavydėjo. 
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Deja, pasiekęs pačios vyro jėgų brandos, mokslo darbų viršūnės, 
turėdamas didelę – nuo 1976 m. LkŽ redagavimo patirtį, bet ne-
ėmęs iš partijos duonos kortelės, todėl negalėjęs net antra proga 
gauti dirbamą žodyno mokslinio redaktoriaus darbą atitinkančio 
etato, gyvulių ūkio arklio likimo atsisakė – 1985 m. pavasarį išėjo iš 
instituto. Šimtametėje LkŽ istorijoje panašių dalykų iki jo visa 
virtinė – J. balčikonio išstūmimas kliudant ir žeminant, birutės 
tolutienės išėjimas pažeminus etatą, antanės kučinskaitės išsiunti-
mas į ankstyvą pensiją, daug kitų išėjusių, kur jiems geriau, kur 
paskui nuopelnus eina ir garbės šešėlis, ir alga neatsilieka... ir a. ba-
lašaitis nebuvo paskutinis nuskriaustas. Supratingojo B. Larino ne-
bebuvo, simo karaliūno pagalba Žodyno disertantams atėjo negreit, 
Žodyną baigė net kelios redaktorės be prideramų etatų. a. balašai-
čiui buvo galimybė gauti bent vertą satisfakciją – 1996 m. valstybės 
premiją, bet ir šįkart buvo lygesnių. Paskutiniai 4 LkŽ tomai pre-
mija (jokia!..) nepažymėti.

tačiau teisingas likimas mūsų kartai dovanojo antrą – laisvės – 
gyvenimą. Jį pasitiko kaip „Mokslo“ leidyklos Filologijos redakcijos 
vedėjas (iki 1992 m.), žinoma, dar daugelį metų liko produktyvus 
kalbininkas ir be jokio mokslininko etato. atgimimo metais davė 
laisvę tiesosakos plunksnai – „ant amžių liepto“ (1989), „Dvikal-
bystė ir jos pamokos“ (1989), „vilniaus krašto rūpesčiai“ (1990), 
kalba lietuvių kalbos draugijos atkuriamajame suvažiavime (1989). 
Laisvi sako tiesą – tiesa daro laisvus – tai visuotinė teisė ir pareiga: 
„Mokslo“ leidyklos 1991 m. išleistai totorių poeto ir publicisto 
aidaro Chalimo knygai „Кни га печали, или записки аборигена“ 
parašytoje pratarmėje viešumu pagelbstimai tautai pasakoja apie savo 
tautos vergovę, okupaciją ir praneša apie nepriklausomybės atkūri-
mą. nemažai bendradarbiauja ir su 1990 m. pavasarį atkurtu Lie-
tuvių kalbos institutu. Pagal atgautos laisvės ir susigrąžintos tiesos 
reikmes kaip leidyklos (jau – Mokslo ir enciklopedijų) redaktorius 
taisė „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ iii leidimą (1993; apie 
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tai rašo pačioje naujausioje publikacijoje). Reikšmingi ir jo šios 
temos moksliniai straipsniai „Žodyno normos ir patarimai“ (1994), 
„Lietuvių kalbos leksikos norminimo kaita „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno“ pirmuosiuose leidimuose“ (2008), „Lietuvių kalbos 
leksikos norminimo raida“ (2008), „iš „Lietuvių kalbos žodyno“ 
kartotekos ir jos saugojimo istorijos“ (2010) ir „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno“ Čikagos leidimas (1962)“ (1999; tai – Žodyno iš-
bolševikinimo istorija). Pats redagavo kalbotyros ir kitokias litua-
nistikos knygas, ne vieną palydėjo „Leidyklos žodžiu“, „Žodžiu 
skaitytojui“, „vietoj epilogo“ ar net išsamiu „Redaktoriaus papildy-
mu“. nuolat skelbė apie išeinančius lituanistikos leidinius, ne vieną 
pasitiko recenzijomis ar anotacijomis. straipsniais rėmė „Gimtąją 
kalbą“. Daug jo darbo įdėta (parašyta keli šimtai biogramų) į 2-tomį 
biografijų žinyną „Jungtinių amerikos valstijų lietuviai“ (1998 ir 
2002), jis ir šio kolektyvinio veikalo vienas iš vyresniųjų mokslinių 
redaktorių, „Pratarmės“ ir „Pabaigos žodžio“ autorius. nemažai 
parašė straipsnių „visuotinei lietuvių enciklopedijai“ (iii–Xiv) ir 
„Mažosios Lietuvos enciklopedijai“ (iv). 

Likimas 2002 m. patenkintas dėkingai nusišypsojo ir didžiajam 
Žodynui. o nuo 1984 m. jo prisidėjo 7 tomai. tai ta knygelė turi 
turėti didelę tąsą ir nelaisvės metų priverstines spragas užpildys tei-
sybės žodžiais. instituto 2018 m. išleista knyga „Žodžiai ir žodynai“ 
dvigubo formato ir puslapių beveik dvigubai. Daugiau kaip 60 vie-
netų ikonografijos – žodynų, jų puslapių (ir rankraštinių), žodyni-
ninkų ir žodžių rinkėjų portretinės ir grupinės nuotraukos. viskas 
gerai, viskas, tik mūsų humanitarijos vainikas visuomenėje – netie-
siai. Štai anos knygelės – 700 egz. tiražas – 23 kartus buvo didesnis...

visokį darbą dirbo vienodai atsakingai – iš širdies ir iš peties. Į 
kiekvieną puola užsidegęs, paskui šaltai svarsto, tikrina, viską ap-
galvoja vis dar persitikrindamas. Priklauso prie tos gal retokos žmo-
nių padermės, kuri visą laiką be perstojo galvoja ir galvoja. Prin-
cipingas, taktiškas, draugingas (draugs žmogus) ir bendringas, bet 
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jam nenuobodu ir nebaisu ir vienam. visada turi daug vilčių, tad 
būna ir nusivylimų – kaip žmogui be jų?.. kaip parskridęs gandras 
vis suka ratus apie jaunystės eržvilką ir Jurbarką ir vis meta kokią 
plunksną, savo įmiklinta plunksna tėviškės spaudai rašytą, prisimin-
damas po 60 metų bendraklasius, neužmiršdamas moksleivių ir 
mokytojų partizanų.

...1963 m. rugpjūčio vidury mano traukinys bildėdamas lėkė nuo 
uralo vis į pakalnę. išvežtas jaunesnysis mokslo darbuotojas grįžęs 
priimtas žodynininkas beveik pusmetį buvau vyresnysis... laborantas. 
a. balašaitis pirmas pamatė, kad studentiško švarko rankovės bryz-
ga, ir rado išeitį, o kai po daugelio metų man nuo liežuvio nusprū-
do žodžiai, kad pagalbos man niekada nereikėjo, jau taip diskrečiai 
nusišypsojo sau tyliai, kad atmintį labai greitai atgavau. tokie da-
lykėliai neužmirštami, dėkingumą reikia ne tik širdy laikyti, bet ir 
reikšti. 

būk pasveikintas, Gerbiamasis kolega kalbininke antanai bala-
šaiti, tiek daug svarbių mokslo darbų nudirbęs, teisingai gyvenęs ir 
gyvenąs. būk vis toks sveikas dar vis dirbdamas ir dirbdamas, būk 
viltingas dar dirbsiąs kaip dirbęs! ilgiausių ir sveikiausių metų! 

jonas klimavičius



ANTANO BALAŠAIČIO 
B I B L I O G R A F I J A
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94. Ar geras terminas koncertas-pašnekesys? // Mūsų kalba. – 
1973, Nr. 2, p. 22.

95. „bato“ užrašai: [dėl „bato“ fabriko reklamos kalbos] // bui-
tis. – 1973, nr. 4, p. 20. – (kalbininko komentarai).

96. griežčiai ar sėtiniai? // Žemės ūkis. – 1973, nr. 1, p. 39. – (kal-
bos skyrelis).

97. iškabas paskaičius // buitis. – 1973, nr. 11, p. 23. – (kal bi-
nin ko pastabos).

98. Jāņa endzelīna 100 gadu jubilejas svīnības viļņā / a. bala šai-
tis, i. ermanytė // Literatūra un māksla. – 1973, 10. marta. 

99. kaip rašyti įsakymo antraštę? // Mūsų kalba. – 1973, nr. 5, 
p. 27.

100. kaip vadinti bandos prižiūrėtoją? // Žemės ūkis. – 1973, nr. 9, 
p. 39. – (kalbos skyrelis).

101. Mūsų žurnalų kalba / a. balašaitis, t. valiuvienė // Mūsų kal-
ba. – 1973, nr. 1, p. 28–44. 

102. Paminėjo latvių kalbininko jubiliejų: [apie J. endzelyno 
100-osioms gimimo metinėms skirtą minėjimą vilniaus kal-
bos sekcijoje] // Literatūra ir menas. – 1973, vas. 24.

103. patošas – išsipéikėti // Lietuvių kalbos žodynas / vyr. red.         
J. kruo pas. – vilnius, 1973, t. 9, p. 626–743.

104. pristatyti ar pateikti? // Mokslas ir gyvenimas. – 1973, nr. 10, 
p. 52–53. 

105. už taisyklingą raštų kalbą: [apie žodžių darybą ir vietinin ko 
vartojimą] // Mūsų kalba. – 1973, nr. 5, p. 6–13. 

106. visų rūpestis: [dėl kalbos kultūros] // Mokslas ir gyvenimas. – 
1973, Nr. 1, p. 59.
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1974

107. apie vyrų kirpimą. – Rec. kn.: s. andriulienė. vyrų kirpimo 
teorija. vilnius, 1974 // buitis. – 1974, nr. 12, p. 15. – (kal-
bi ninko pastabos).

108. ar sėjamąją užpilame? // Mūsų kalba. – 1974, nr. 5, p. 33–34.
109. Dėl mašinų pavadinimų: [taisomi pavadinimai grūdų kombainas, 

pašarų išdalytuvas, tepalo paskirstytuvas, kuro užpylėjas, šieno 
pakrovėjas ir kt.] // Žemės ūkis. – 1974, nr. 10, p. 39. – (kalbos 
skyrelis).

110. Devintasis tomas / a. balašaitis, a. kučinskaitė. – Rec. kn.: 
Lie tuvių kalbos žodynas. t. 9. / vyr. red. J. kruopas. vilnius, 
1973 // Pergalė. – 1974, nr. 1, p. 176–177.

111. ką galima stebėti ir sutikti?: [dėl šių žodžių reikšmių ir jų var-
tojimo medicinos literatūroje] // sveikatos apsauga. – 1974, 
nr. 11, p. 59–60.

112. ką reiškia pravažiavimas, praėjimas? // Mūsų kalba. – 1974, nr. 5, 
p. 34; Žemės ūkis. – 1975, nr. 10, p. 38. – (kalbos skyrelis).

113. kaip rašome apie bėgiojimą. – Rec. kn.: H. Hilmoras. bėgioti – 
sveika: ristele su artūru Lidjardu. vilnius, 1973 // sveikatos ap-
sauga. – 1974, nr. 5, p. 50–52.

114. „Mūsų kalba“ 1974-aisiais // Literatūra ir menas. – 1974, 
bal. 13.

115. nerūpestingai parengti bukletai: [dėl Lietuvos tsR teatro 
draugijos leidžiamų bukletų kalbos] // Literatūra ir menas. – 
1974, rugs. 7.

116. nenutolkime nuo liaudies kalbos // Mūsų kalba. – 1974, nr. 5, 
p. 24–27. 

117. Pastabos apie matematikos vadovėlius // Mūsų kalba. – 1974, 
nr. 2, p. 38–44. 

118. Pokalbis, pašnekesys ir pasakojimas // kalbos kultūra. – 1974, 
sąs. 26, p. 33–37.
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1975

119. Gramatika ir jos lietuviški atitikmenys // Mūsų kalba. – 1975, 
nr. 3, p. 56–58.

120. Įdomi ir vertinga disertacija: [apie v. vitkausko disertaciją „Že-
mai čių dūnininkų šnektų morfofoneminiai dialektizmai“] // 
Gim tasis kraštas. – 1975, kovo 13.

121. Įdomios tarmės monografija. – Rec. kn.: J. kardelytė. Gervė čių 
tarmė: (fonetika ir morfologija). vilnius, 1975 // Gimtasis 
kraš tas. – 1975, rugpj. 14.

122. iš ko kilęs birštono vardas? // Lietuvos pionierius. – 1975, 
kovo 15.

123. ką reiškia imlus, imlumas? // kalbos kultūra. – 1975, sąs. 29, 
p. 39–40.

124. kaip planuojame darbus: [dėl prielinksninės konstrukcijos lai-
kui reikšti] // Žemės ūkis. – 1975, nr. 9, p. 38. – (kalbos 
skyrelis).

125. kodėl graži lietuvių kalba // Lietuvos pionierius. – 1975, 
bal. 19.

126. Leonas kuodys: [nekrologas] // Mūsų kalba. – 1975, nr. 5, 
p. 67–68. 

127. „Mūsų kalba“ ateinančiais metais // Literatūra ir menas. – 
1975, spal. 25.

128. netekus žymaus kalbininko / a. balašaitis, s. keinys: [kalbi-
ninko J. kruopo atminimui (nekrologas)] // Gimtasis kraštas. – 
1975, spal. 23. 

129. a. sabaliauskas – filologijos mokslų daktaras // Šviesa (new 
York). – 1975, nr. 2, p. 23.

130. a. sabaliauskas – mokslų daktaras // Gimtasis kraštas. – 1975, 
kovo 13.

131. siuviniai ir drabužiai: [taisomas vertinys siūtiniai gaminiai] // 
buitis. – 1975, nr. 9, p. 21. – (kalbininko pastabos).
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132. sutartiniai apskaitos terminai // Mūsų kalba. – 1975, nr. 2, 
p. 17–18. 

133. teatro kritikos kalba // Pergalė. – 1975, nr. 9, p. 150–158.
134. terminologiniai etiudai. iš lietuvių kalbotyros terminų isto-

rijos. 1. Raidė. 2. Rašyba. 3. Žodynas. – santr. rus. // Lietuvių 
kalbotyros klausimai. t. 16: Lietuvių terminologija. – 1975, 
p. 232–239. 

135. Žodynas – geras patarėjas // Lietuvos pionierius. – 1975, 
vas. 12.

1976

136. akademinė lietuvių kalbos sintaksė: [apie kn. Lietuvių kal-
bos gramatika. t. 3: sintaksė / vyr. red. k. ulvydas. vilnius, 
1976] // tiesa. – 1976, gruod. 31.

137. Ar galima perspėti ligą? // Mūsų kalba. – 1976, nr. 3, p. 31–32.
138. Dar dėl k. Širvydo defektinio žodyno leidimo datos. – santr. 

vok. / a. balašaitis, k. Pakalka // baltistica. – 1976, t. 12, 
sąs. 1, p. 171–178. 

139. ką galima stebėti ir sutikti: [apie netinkamą šių žodžių vartoji-
mą medikų kalboje] // Mūsų kalba. – 1976, nr. 3, p. 10–11.

140. ką krauname, o ką pilame // Žemės ūkis. – 1976, nr. 1, p. 35. – 
(kalbos skyrelis).

141. kaip šeriame? // Žemės ūkis. – 1976, nr. 4, p. 35. – (kalbos 
sky relis).

142. „Mūsų kalba“ medikams: [apie „Mūsų kalbos“ 1976 m. 3 nr.] // 
sveikatos apsauga. – 1976, nr. 8, p. 51–54.

143. pirmalakis – plàpt, pramcija – pravadõvas, pùilis – supum pu-
riúo ti, puolmas – pùsdienos // Lietuvių kalbos žodynas / vyr. 
red. J. kruopas. – vilnius, 1976, t. 10, p. 7–72, 527–587, 857–
912, 927–1004.
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144. Pirmasis tarminis žodynas. – Rec. kn.: v. vitkauskas. Šiaurės 
rytų dūnininkų šnektų žodynas. vilnius, 1976 // Pergalė. – 
1976, nr. 6, p. 176–179.

145. teorinis kalbininkų seminaras: [apie spalio 21–22 d. vykusį kal-
bos kultūros teorijos ir metodikos seminarą] // Literatūra ir 
menas. – 1976, lapkr. 13.

146. Žodžiui savo reikšmė: [apie žodžių abuojas, tūlas, rišti, praves ti, 
nukreipti, pilnai klaidingą vartojimą] // Mūsų kalba. – 1976, 
nr. 5, p. 5–7. 

1977

147. akademinė lietuvių kalbos sintaksė: [apie kn. Lietuvių kal-
bos gramatika. t. 3: sintaksė / vyr. red. k. ulvydas. vilnius, 
1976] / a. balašaitis, J. Paulauskas // tarybinis mokytojas. – 
1977, saus. 5.

148. Ar terminas gali būti glaustas? // kalbos kultūra. – 1977, 
sąs. 32, p. 47–48.

149. kalbininkai „vagoje“: [apie šios leidyklos knygų kalbą] // Li-
te ratūra ir menas. – 1977, birž. 14.

150. kalbininkų patarimai. – Rec. kn.: kalbos praktikos patarimai / 
a. Paulauskienė, v. Labutis, a. Pupkis, J. Šukys, a. vanagas; 
sudarė a. Pupkis. vilnius, 1976 // Pergalė. – 1977, nr. 6,    
p. 179–181. 

151. klientas ar užsakovas? // buitis. – 1977, nr. 1, p. 22–23. – 
(kal bininko patarimai).

152. svarbu vienodi ir patogūs: [apie terminus] // Žemės ūkis. – 
1977, nr. 1, p. 35. – (kalbos skyrelis).

153. vėl apie terminus // Žemės ūkis. – 1977, nr. 4, p. 38. – (kal-
bos skyrelis).

154. Žemės ūkio specialistų kalbos rūpesčiai: [apie žemdirbystės ter-
minų ir profesinių žodžių vartojimo negeroves] // kalbos kul-
tūra. – 1977, sąs. 33, p. 12–24.
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1978

155. brangūs žodžiai: [apie kalbininkų ekspediciją ukmergės r.] // 
Mūsų kalba. – 1978, nr. 4, p. 17–20. 

156. kaip šauksi, taip atsilieps: [apie kreipinius] // Šeima. – 1978, 
nr. 6, p. 36–38.

157. kalbininko patarimai profsąjungos aktyvui: (metodinės reko-
mendacijos) / Lietuvos respublikinė profsąjungų tarybos me-
todinė taryba. – vilnius, 1978. – 17 p. 

158. Laikykimės darybos dėsnių: [apie prietaisų ir mašinų pavadini-
mų darybą] // valstiečių laikraštis. – 1978, bal. 28.

159. Ligų pavadinimai // Žemės ūkis. – 1978, nr. 1, p. 38. – (kal-
bos skyrelis).

160. Monografija apie vertimo teoriją: [apie kn. k. ambrasas-
sasnava. vertimo mokslas. vilnius, 1978] // naujos knygos. – 
1978, nr. 8, p. 26–27.

161. Paprasčiau ir tiksliau // valstiečių laikraštis. – 1978, bal. 7.
162. Pasiilgome gyvo, raiškaus žodžio: [apie teatro kalbą] // Li te ra-

tū ra ir menas. – 1978, geg. 20.
163. Paslaugos kaina ar vertė? // kalbos kultūra. – 1978, sąs. 35, 

p. 58–59. – (atsakome į klausimus).
164. Pradėkime nuo Programos: [apie pedagogikos terminus vaikų 

darželių programoje] // Mūsų kalba. – 1978, nr. 5, p. 7–10. 
165. raitukliais – rañkplovė, rėrp – rýtiškis // Lietuvių kalbos žo-

dynas / vyr. red. k. ulvydas. – vilnius, 1978, t. 11, p. 85–172, 
681–752. 

166. Užsakytojas, užsakovas ir klientas // kalbos kultūra. – 1978, 
sąs. 35, p. 38–42.

1979

167. branginkime žodį: [apie žemdirbystės terminų dirbtinį moksli-
nimą] // valstiečių laikraštis. – 1979, kovo 17.
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168. Didysis lietuviško žodžio tyrėjas: k. būgos gimimo šimtosioms 
metinėms // komjaunimo tiesa. – 1979, lapkr. 6. – tas pats 
rusų k.

169. Didžiojo kalbininko šimtmečiui: k. būgos gimimo 100-me-
čiui // vakarinės naujienos. – 1979, spal. 26.

170. Didžiojo žodyno vienuoliktasis: [apie „Lietuvių kalbos žodyno“ 
naują tomą] // kalba vilnius. – 1979, bal. 30. – (Mūsų kalba). 

171. kalbininkų ekspedicija Dauguose // komunistinis rytojus 
(alytus). – 1979, liep. 5.

172. Minėjimai k. būgos gimtinėje: [k. būgos gimimo 100-me-
čiui] // tarybinis mokytojas. – 1979, lapkr. 3; vilnis (Chica-
go). – 1979, gruod. 13.

173. Paprasčiau ir tiksliau: [apie žodžių smulkinti, krauti, gauti, sau-
goti, aukštas vartojimą] // valstiečių laikraštis. – 1979, bal. 7.

174. Pirmasis lietuvių kalbos žodynas: [apie kn. Pirmasis lietuvių 
kal bos žodynas: konstantinas Širvydas. Dictionarium trium lin-
guarum / parengė k. Pakalka. vilnius, 1979] // tarybinis mo-
kytojas. – 1979, gruod. 28.

175. Rinkime liaudies kalbos žodžius // tarybinis mokytojas. – 
1979, liep. 4, liep. 6.

176. Выдающийся литовский языковед (к 100-летию со дня рож-
дения К. Буги) // Советская Литва. – 1979, 27 октяб. 

1980

177. ekspedicija buvo sėkminga: [apie kalbininkų ekspediciją bai so-
ga loje] // komunizmo aušra (Radviliškis). – 1980, rugs. 12.

178. kaip užrašinėti liaudies kalbos žodžius // kalbos kultūra. – 
1980, sąs. 39, p. 80–86.

179. kalbininkai baisogaloje: [apie kalbininkų ekspediciją baisoga-
lo je] // komunizmo aušra (Radviliškis). – 1980, liep. 2.

180. Mūsų pirmasis žodynas: [apie kn. Pirmasis lietuvių kalbos žo-
dynas: konstantinas Širvydas. Dictionarium trium linguarum / 
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parengė k. Pakalka. vilnius, 1979] // Pergalė. – 1980, nr. 5, 
p. 179–182.

181. s – salčiúotas, skė́sčioti  suskldyti // Lietuvių kalbos žodynas / 
vyr. red. k. ulvydas. – vilnius, 1981, t. 12, p. 1–61, 841–884.

182. sanatorijų ir poilsio namų informacijos kalba // Mūsų kalba. – 
1980, nr. 1, p. 11–17.

183. trūksta taško, brūkšnelio nereikia: [dėl užrašų vilniaus autobu-
sų stotelėse] // vakarinės naujienos. – 1980, saus. 25.

1981

184. apie mūsų kalbos grožį: [apie kn. P. kniūkšta. Rašytojas ir žo-
dis. vilnius, 1981; v. vitkauskas. Liaudies kalbos grožis. vilnius, 
1981] // Gimtasis kraštas. – 1981, liep. 23.

185. Didžiojo žodyno penkiasdešimtmetis // Mūsų kalba. – 1981, 
nr. 1, p. 3–4. 

186. kalbininkų ekspedicija // komunistinis žodis (kelmė). – 1981, 
liep. 2.

187. Lietuvių kalbos sinonimai: [apie kn. a. Lyberis. sinonimų žo-
dynas. vilnius, 1980] // Gimtasis kraštas. – 1981, gruod. 17.

188. operatorė ar melžėja // valstiečių laikraštis. – 1981, saus. 8.
189. Profsąjungų aktyvo kalbos kultūra: metodinės rekomendaci-

jos / Lietuvos respublikinė profsąjungų tarybos metodinė tary-
ba. – vilnius, 1982. – 18 p.

190. Reikšmingo darbo pagrindai: [apie kn. a. Pupkis. kalbos kul-
tūros pagrindai. vilnius, 1980] // Gimtasis kraštas. – 1981, 
vas. 12.

191. teoriniai kalbos kultūros pagrindai. – Rec. kn.: a. Pupkis. 
kalbos kultūros pagrindai. vilnius, 1980 // Pergalė. – 1981, 
nr. 6, p. 175–177.

192. Žodynas ir žodžiai: [apie didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ 
rengimą] // Mokslas ir gyvenimas. – 1981, nr. 6, p. 15–16. 
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193. Начало важной работы: [apie kn. a. Pupkis. kalbos kultūros 
pa grindai. vilnius, 1980] // Литва литературная. – 1981, № 5, 
с. 170–173. 

1982

194. ką sako žodis: [apie kn. J. Pikčilingis. Žodžio interviu. vilnius, 
1982] // Gimtasis kraštas. – 1982, bal. 15.

195. kalba – mūsų turtas // kolūkiečio kalendorius. – 1982, p. 36–
38.

196. kalbininkų ekspedicija // Draugas (Šakiai). – 1982, birž. 29.
197. Lietuvių kalbos istorija. – Rec. kn.: a. sabaliauskas. Lietu vių kal-

bos tyrinėjimo istorija. [D. 2]: 1940–1980 m. vilnius, 1982 // 
Mokslas ir gyvenimas. – 1982, nr. 8, p. 38.

198. Lietuvių kalbos žodyno talkininkai // kalbos kultūra. – 1982, 
sąs. 43, p. 13–20.

1983

199. kalbininkų ekspedicija // kolektyvinis darbas (anykščiai). – 
1983, liep. 2.

200. Lituanistų ekspedicijos // vakarinės naujienos. – 1983, liep. 5.
201. Lietuvių kalbos žodynas // kalbos faktų rinkimo programa / 

ats. red. a. Pupkis. – vilnius, 1983, p. 129–139. 
202. Pirmosios lietuviškos knygos autorius: [apie M. Mažvydą] // 

kolūkiečio kalendorius. – 1983, p. 35–36.
203. tarmių žodžių rinkimas // Mūsų kalba. – 1983, nr. 5, p. 9–12.

1984

204. Didžiojo žodyno tryliktasis: [apie „Lietuvių kalbos žodyno“ 
naują tomą] // Gimtasis kraštas. – 1984, birž. 19.
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205. elektrotechnika ir mokslo kalba // Mūsų kalba. – 1984, nr. 2, 
p. 28–29.

206. kaip rašoma kolūkiečiams: [apie perdėtai mokslinį stilių] // 
Mūsų kalba. – 1984, nr. 6, p. 19–23.

207. kalbininkų ekspedicija // Darbo vėliava (Lazdijai). – 1984, 
birž. 30.

208. kuo skiriasi kalbos: [apie kn. s. krinickaitė. kalbų raiškos savi-
tumas. vilnius, 1984] // tarybinis mokytojas. – 1984, spal. 31.

209. Rūpinkimės terminais: [dėl žodžių užpiltuvas, kaupikas, kaup-
tuvas, autosavivartė, vidūkinė ūkiskaita, liga, susirgimas, bulvių 
sandėlis, bulvinė vartojimo] // valstiečių laikraštis. – 1984, 
rugpj. 28.

210. užrašykime tarmių žodžius / a. balašaitis, k. Pakalka, v. vit-
kaus kas // kultūros barai. – 1984, nr. 3, p. 52–54.

211. Žodžiai ir žodynai. – vilnius: Mokslas, 1984. – 144 p.

[anotacija] // naujos knygos. – 1984, nr. 4, p. 19.

kučinskaitė a. Žodžiai ir žodynai domina visus // Gimtasis kraš-
tas. – 1984, gruod. 20.

Pakalka k. apybraiža apie žodynus // Literatūra ir menas. – 
1985, vas. 9.

vitkauskas v. Įdomiai apie leksikografiją // Pergalė. – 1985, nr. 5, 
p. 177–178.

212. Žodžio reikšmės: [dėl žodžių išmatavimai, sąstatas, sutepti, sėti, 
voluoti vartojimo] // valstiečių laikraštis. – 1984, rugpj. 14.

1985

213. Mandagaus žodžio tradicijos: [apie kn. a. kučinskaitė. Lietu-
vių kalbos etiketas. vilnius, 1985] // Gimtasis kraštas. – 1985, 
geg. 20.
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214. Mūsų vardai: [apie vaikams suteikiamus vardus] // kolūkiečio 
kalendorius. – 1985, p. 117–118

215. Pokalbis prasideda nuo kreipimosi // kolūkiečio kalendorius. – 
1985, p. 112–114.

1986

216. Gimtojo žodžio ugdymo baras: [apie 50 „kalbos kultūros“ nu-
merių] // Mokslas ir gyvenimas. – 1986, nr. 7, p. 33.

217. knyga apie s. Rapalionį: [apie kn. stanislovas Rapalionis / su-
darė e. ulčinaitė, J. tumelis. vilnius, 1986] // Gimtasis kraš-
tas. – 1986, gruod. 4.

218. „Mokslo“ lituanistiniai leidiniai // Gimtasis kraštas. – 1986, 
geg. 15.

219. Patobulinti kalbos patarimai. – Rec. kn.: kalbos praktikos pata-
rimai / a. Paulauskienė, v. Labutis, a. Pupkis, J. Šukys, a. va-
nagas, J. Žemaitis; sudarė a. Pupkis. – 2-asis patais. ir papild. 
leid. – vilnius, 1985 // kultūros barai. – 1986, nr. 2, p. 72–73.

220. sidabrinis „kalbos kultūros“ jubiliejus // Gimtasis kraštas. – 
1986, geg. 22.

1987

221. Didžiojo žodyno Xiv tomas // Gimtasis kraštas. – 1987, bal. 30 / 
geg. 6.

222. kalbos ugdymo darbui reikia šeimininko: [iš pasitarimo „kal bos 
kultūros“ 25-osioms metinėms, vilnius, 1986 m. geg. 15 d.] // 
kalbos kultūra. – 1987, sąs. 52, p. 16–17. 

1988

223. Įdomus mūsų žodžių pasaulis: [apie kn. k. Gaivenis. Margas 
žodžių pasaulis. vilnius, 1987] // tarybinis mokytojas. – 1988, 
saus. 20.
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224. kaip gaivinsime gimtąją kalbą: [pokalbyje dalyvavo a. bala šai-
tis, J. balkevičius, a. Pupkis ir kt.] // kultūros barai. – 1988, 
nr. 9, p. 24–30.

225. Lazūnų dzūkų žodynas: [apie kn. J. Petrauskas, a. vidugiris. 
La zūnų tarmės žodynas. vilnius, 1985] // Gimtasis kraštas. – 
1988, gruod. 12.

226. Mintys apie kalbą: [apie „Mūsų kalbos“ 1988 m. 4 nr. „Lietuvių 
rašytojai apie kalbą“, p. 3–28] // tarybinis mokytojas. – 1988, 
rugs. 21. 

1989

227. ant amžių liepto: [apie vieningos tarybinės liaudies idėją ir ru-
sų kalbos įtaką lietuvių kalbai] // tarybinis mokytojas. – 1989, 
saus. 27.

228. Dvikalbystė ir jos pamokos. – Rec. kn.: Lietuvių kalbotyros 
klausimai. t. 27: Lietuvių kalba ir bilingvizmas. vilnius, 1988 // 
Gimtasis žodis. – 1989, nr. 6, p. 18–20.

229. [kalba Lietuvių kalbos draugijos atkuriamajame suvažiavime 
1989 m. saus. 21 d.] // Mūsų kalba. – 1989, nr. 4, p. 19–22.

230. kalbininko Prano skardžiaus atminimui: [90-osioms gimimo 
metinėms] // tėvynės šviesa. – 1989, bal. 12.

231. Leidyklos žodis // a. Žirgulys. tekstologijos bruožai. – vilnius: 
Mokslas, 1989, p. 5. 

232. Pratarmė // J. Dumčius. Graikų kalba. – vilnius: Mokslas, 1989, 
p. 3–5. 

1990

233. vilniaus krašto rūpesčiai – Rec. kn.: P. kniūkšta. vilniaus kraštas 
ir lietuvių kalba. vilnius, 1990 // XXi amžius. – 1990, gruod. 6.

234. Заботы Вильнюсского края. – Rec. kn.: П. Кнюкшта. Виль-
нюс ский край и литовский язык. Вильнюс, 1990 // Голос 
Лит вы. – 1990, 17 декаб. 
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1991

235. Jono Jablonskio palikimas: [apie kn. a. Piročkinas. Prie bend-
rinės kalbos ištakų. vilnius, 1977; a. Piročkinas. J. Jablonskis – 
bendrinės kalbos puoselėtojas. vilnius, 1978 ir kt.] // knyg ne-
šys. – 1991, nr. 3, p. 16.

236. kalbos ir tautos istorija: [apie kn. Z. Zinkevičius. Lietuvių kal-
bos istorija. t. 4: Lietuvių kalba Xviii–XiX a. vilnius, 1990] // 
Gimtasis žodis. – 1991, nr. 11, p. 4.

237. kalbos patarėjas: [apie kn. D. Mikulėnienė. kaip nereikia kal-
bėti. vilnius, 1991] // Gimtasis žodis. – 1991, nr. 7, p. 34.

238. Leidybos rūpesčiai ir filologija: [apie „Mokslo“ leidyklos dar-
bus] // Gimtoji kalba. – 1991, nr. 5, p. 12–14.

239. Lietuvių pavardžių istorija: [apie kn. v. Maciejauskienė. Lie tu-
vių pavardžių susidarymas Xiii–Xviii a. vilnius, 1991] // 
knyg ne šys. – 1991, nr. 9, p. 13.

240. v. Pėteraitis: tai ne romanas ir ne brošiūra: [apie „Mokslo“ lei-
dyklai įteiktą vandenvardžių studiją „Mažoji Lietuva ir tvanks-
ta“] // Mažoji Lietuva. – 1991, saus. 9.

241. skola, grąžinta po 100 metų: [apie „Mokslo“ leidykloje išleis tą 
a. Chalimo knygą „Книга печали, или записки абориге на“] // 
Lietuvos aidas. – 1991, spal. 19. 

242. vaistai paliegusiai kalbai: [apie kn. D. Mikulėnienė. kaip nerei-
kia kalbėti. vilnius, 1991] // knygnešys. – 1991, nr. 6, p. 6–7. 

243. Дорогой читатель: [apie lietuvių tautos praeitį Rusijos imperi-
joje, sovietinę okupaciją ir atkurtą nepriklausomybę] // А. Ха-
лим. Книга печали, или записки або ригена. – Вильнюс: 
Мокс лас, 1991, с. 5–8. 

1992

244. Leidyklos žodis // v. Pėteraitis. Mažoji Lietuva ir tvanksta. – 
vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992, p. 6. 
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245. savivalė atėjo savaime: [apie kn. А. Халим. Книга печали, 
или записки аборигена. Вильнюс, 1991] // Dienovidis. – 
1992, kovo 13.

246. vėlinių žvakės šviesoje: [apie žuvusius tėvynėje, kalėjimuose 
ir tremtyje] // Dienovidis. – 1992, spal. 30.

1993

247. kas mus skaldė ir priešino?: [apie klasinės visuomenės sampra-
tą ir kovą su atgyvenusiomis pažiūromis] // apžvalga. – 1993, 
Nr. 13, p. 3.

248. Prūsų ir lietuvių vandenvardžių palikimas: [apie kn. v. Pėte rai-
tis. Mažoji Lietuva ir tvanksta. vilnius, 1992] // keleivis. – 
1993, Nr. 1, p. 5.

249. Žodynai ir jų istorija // Gimtasis žodis. – 1993, nr. 10, p. 1–5.

1994

250. Dar laukiama atsakymų biografijų žinynui // Draugas (Chi ca-
go). – 1994, rugpj. 18.

251. inteligento parankinė knyga. – Rec. kn.: Dabartinės lietuvių kal-
bos žodynas / vyr. red. s. keinys. – 3-iasis patais. ir papild. 
leid. – vilnius, 1993 // naujasis dienovidis. – 1994, bal. 15.

keinys s. Pora pastabėlių dėl didelio kalbos darbo // naujasis 
dienovidis. – 1994, birž. 17. 

252. kaip dėkojame // Laiškai lietuviams (Chicago). – 1994, nr. 11, 
p. 357.

253. Lietuvių tautos genocido dokumentai. – Rec. kn.: Lietuvos ko-
vų ir kančių istorija. Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945–
1952 m. / sudarė e. Grunskis. vilnius, 1994 // amžius. – 1994, 
Nr. 13, p. 14.

254. Žodyno normos ir patarimai. – Rec. kn.: Dabartinės lietu vių 
kalbos žodynas / vyr. red. s. keinys. – 3-iasis patais. ir papild. 
leid. – vilnius, 1993 // Gimtasis žodis. – 1995, nr. 6, p. 1–3.
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1995

255. [apžvalga]: M. brakas. Mažosios Lietuvos politinė ir diploma-
tinė istorija. vilnius, 1995 // Dienovidis. – 1995, birž. 30.

256. broliai už atlanto: [apie amerikos lietuvių visuomeninę veik-
lą] // Dienovidis. – 1995, bal. 28, geg. 5.

257. Dėl Mažosios Lietuvos ateities: [pokalbis su v. Pėteraičiu] // 
Dienovidis. – 1995, birž. 30.

258. Įsidėmėtini žvilgsniai. – Rec. kn.: v. aliulis. Žvilgsniai ne tik 
atgal. vilnius, 1994 // apžvalga. – 1995, nr. 20, p. 8–9.

259. Leidyklos žodis // M. brakas. Mažosios Lietuvos politinė ir 
diplomatinė istorija. – vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidyk-
la, 1995, p. 17–18.

260. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos knygos: [apie kn. Z. Zin ke-
vi čius. Lietuvių kalbos istorija. t. 4. Lietuvių kalba naujaisiais 
laikais. vilnius, 1994; Lietuvos architektūros istorija. t. 4. / 
moksl. red. J. Minkevičius. vilnius, 1994; nukentėję pamink-
lai / sudarė ir redagavo M. skirmantienė ir J. varnauskas. vil-
nius, 1994] // Dienovidis. – 1995, vas. 24. 

261. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos knygos: [apie kn. J. tatoris. 
senoji klaipėda: urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. 
vilnius, 1994; vaikų enciklopedija / b. Cechanavičienė, e. Da-
gytė ir kt. vilnius, 1994] // Dienovidis. – 1995, bal. 7. 

262. Redaktoriaus papildymas: [apie nepriklausomybės atkūrimą ir 
karaliaučiaus krašto lietuviškas mokyklas] // M. brakas. Ma žo-
sios Lietuvos politinė ir diplomatinė istorija. – vilnius: Mokslo 
ir enciklopedijų leidykla, 1995, p. 194–196, 209–215. 

1996

263. Lietuvininkų godos. – Rec. kn.: Lietuvininkų kraštas / red. ko-
mi sijos pirm. n. vėlius. kaunas, 1995; Lietuvininkų žodis / 
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red. komisijos pirm. n. vėlius. kaunas, 1995 // Dienovidis. – 
1996, geg. 3.

264. Mums kalba netolima istorija: [apie kn. tremties ir kalinimo 
vietos / parengė a. Juodvalkytė-suščenkienė. vilnius, 1995] // 
verpstė. – 1996, nr. 4, p. 9.

265. tremties ir lagerių takai: [apie kn. tremties ir kalinimo vietos / 
parengė a. Juodvalkytė-suščenkienė. vilnius, 1995] // 
Dienovidis. – 1996, saus. 12.

1997

266. Mažosios Lietuvos fondo leidiniai: [apie naujausius leidinius] // 
Lietuvos aidas. – 1997, gruod. 19.

267. Mokslo ir enciklopedijų leidyklos knygos: [apie kn. M. Gelžinis. 
Mūsų gimtinė Mažoji Lietuva. vilnius, 1996; k. Šešelgis. 
Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai. vilnius, 1996; kultūros pa-
minklų enciklopedija / ats. red. J. varnauskas. vilnius, 1996] // 
Lietuvos aidas. – 1997, bal. 4.

268. naujausi Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidiniai: 
[apie kn. Lietuvių kalbos žodynas / vyr. red. v. vitkauskas. 
t. 18. vilnius, 1997; P. skardžius. Rinktiniai raštai / parengė 
a. Rosinas. t. 2. vilnius, 1997; Ch. Lemchenas, J. Macaitis. 
Rusų–lietuvių kalbų žodynas. vilnius, 1997] // Lietuvos ai-
das. – 1997, spal. 10.

269. Zigmantas Pocius: [enciklopedininko, seimo nario atminimui 
(nekrologas)] // Dienovidis. – 1997, lapkr. 14.

270. Žodžiai apie Dominyką urbą ir jo žodyną. – Rec. kn.: D. ur-
bas. Martyno Mažvydo raštų žodynas. vilnius, 1996 // Die-
no vidis. – 1997, saus. 24.

1998

271. atsiminimai apie kalbininką ir žygeivį kazimierą eigminą // 
Lietuvos aidas. – 1998, rugs. 29.
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272. knygos apie nykstančias lietuvių salas: [apie kn. a. vidugiris. 
Zietelos šnektos žodynas. vilnius, 1998] // Lietuvos aidas. – 
1998, liep. 24.

273. Paminklas užgesusiai šnektai: [apie kn. a. vidugiris. Zietelos 
šnek tos žodynas. vilnius, 1998] // Dienovidis. – 1998, kovo 20.

274. Pažinties su Jav lietuviais pradžia: [apie kn. Jungtinių ameri-
kos valstijų lietuviai. t. 1 / rengimo grupės vadovė J. Liandz-
ber gie nė. vilnius, 1998] // Dienovidis. – 1998, birž. 19. 

275. Pratarmė // Jungtinių amerikos valstijų lietuviai. t. 1 / ren-
gimo grupės vadovė J. Liandzbergienė. vilnius, 1998, p. 5–7.

276. Praėjusių metų mokslo knygos: [apie kn. Clavis Germanico-
Lithvana / parengė v. Drotvinas. vilnius, 1997; Compendium 
gra maticae Lithvanicae (1673) / iš lot. k. vertė k. eigminas. vil-
nius, 1997; a. samas. Žemėlapiai ir jų kūrėjai. vilnius, 1997] // 
Lietuvos aidas. – 1998, saus. 23.

277. trys tomai kalbininko rinktinių raštų: [apie kn. P. skardžius. 
Rinktiniai raštai. t. 1–3 / parengė a. Rosinas. vilnius, 1996–
1998] // Lietuvos aidas. – 1998, rugpj. 14; Darbininkas (brook-
lyn). – 1998, spal. 30.

278. veiklaus kultūrininko netekties metinės: [Z. Pociaus at mi-
nimui] / a. balašaitis, a. katkus // Lietuvos aidas. – 1998, 
lapkr. 17.

279. vietoj epilogo // a. vidugiris. Zietelos šnektos žodynas. – vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. (Pas-
kutinis viršelis). 

280. Žodis skaitytojui / a. balašaitis, Z. Zinkevičius // D. urbas. 
Mar tyno Mažvydo raštų žodynas. – vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos institutas, 1998, p. 5–6. 

1999

281. apie kalbą – praktiniai patarimai ir studijos // Lietuvos aidas. – 
1999, saus. 29.
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282. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ Čikagos leidimas (1962) // 
Gimtoji kalba. – 1999, nr. 5, p. 28–31, nr. 6, p. 28–32. 

283. „Draugo“ nuomonė apie žinyną „Jungtinių amerikos valstijų 
lie tuviai“ / a. balašaitis, b. kmitas // Lietuvos aidas. – 1999, 
geg. 28.

284. eržvilke pagerbti laisvės kovotojai // voruta. – 1999, saus. 9.
285. knygų ir mokslo šventė klaipėdoje // Lietuvos aidas. – 1999, 

rugs. 7.
286. Lazūniškių godos. – Rec. kn.: J. Maceika. Lazūnai. vilnius, 

1998 // Dienovidis. – 1999, bal. 2.
287. Lituanistikos istorija jos kūrėjo akimis: [apie kn. Z. Zinkevičius. 

Prie lituanistikos židinio. vilnius, 1999] // Lietuvos aidas. – 
1999, rugs. 3.

288. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas: [apie leidybos insti-
tuto naujus leidinius] // tarp knygų. – 1999, nr. 8–9, p. 19–21.

289. naujos enciklopedijos: [apie kn. Žemės ūkio enciklopedija. 
t. 1. / mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas a. kusta. vil-
nius, 1998; Lietuvių kalbos enciklopedija / parengė k. Morkū-
nas, redagavo v. ambrazas. vilnius, 1999; Jungtinių amerikos 
valstijų lietuviai. t. 1 / rengimo grupės vadovė J. Liandzbergie-
nė. vilnius, 1998 // Lietuvos aidas. – 1999, kovo 12.

290. Pirmoji lituanistikos enciklopedija. – Rec. kn.: Lietuvių kalbos 
enciklopedija / parengė k. Morkūnas, redagavo v. ambrazas. 
vil nius, 1999 // tarp knygų. – 1999, nr. 6, p. 27.

291. užmirštųjų kartos rašytojo Motiejaus Lukšio „naujakuriai“: [apie 
kn. M. Lukšys. naujakuriai. vilnius, 1998] // Lietuvos aidas. – 
1999, kovo 2.

2000

292. ko nežinojo lituanistai: [apie kalbininką P. skardžių] // Mokslo 
Lietuva. – 2000, saus. 13.

293. Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto lituanistiniai leidi-
niai: [apie kn. G. Michelini. Martyno Mažvydo raštai ir jų šal-
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tiniai. vilnius, 2000; P. u. Dini. baltų kalbos: lyginamoji isto-
rija. vilnius, 2000] // Lietuvos aidas. – 2000, lapkr. 21.

294. Rengiamas žinyno „Jav lietuviai“ ii tomas // Darbininkas 
(brook lyn). – 2000, spal. 13.

295. Žodynininkas kazys Pakalka // kazys Pakalka: bibliografija / 
sudarė Z. Šimėnaitė. – vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2000, 
p. 5–6.

2001

296. išleista „technikos enciklopedija“ // Lietuvos aidas. – 2001, 
vas. 9.

297. kaip rengiama „Mažosios Lietuvos enciklopedija“: [apie encik-
lopedijos rengimą ir jos sumanytoją, išeivijos kalbininką v. Pė-
te raitį] // Lietuvos aidas. – 2001, vas. 1.

298. kas ką veikia vasarą: [apie dailininkės b. stankūnienės lankymą-
si Lietuvoje ir žinyną „Jav lietuviai“] // Draugas (Chicago). – 
2001, birž. 2.

299. Pasipriešinimas okupantams eržvilko gimnazijoje // Lietuvos 
aidas. – 2001, bal. 13.

300. veikalas, skirtas Mažajai Lietuvai: [apie kn. Mažosios Lietuvos 
enciklopedija. t. 1 / vyr. red. Z. Zinkevičius. vilnius, 2000] // 
Lietuvos aidas. – 2001, saus. 15.

301. vilniaus enciklopedininkai dėkoja Lietuvių Fondui // Drau gas 
(Chicago). – 2001, birž. 8.

302. viskas apie Mažąją Lietuvą: [apie kn. Mažosios Lietuvos enci-
klopedija / vyr. red. Z. Zinkevičius. t. 1. vilnius, 2000] // 
Dienovidis. – 2001, nr. 3, p. 55–56. 

2002

303. baigiamas rengti žinynas „Jav lietuviai“ // Draugas (Chica-
go). – 2002, bal. 17.
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304. Pabaigos žodis  / a. balašaitis, v. kneitienė // Jungtinių ame-
ri kos valstijų lietuviai. t. 2 / rengimo grupės vadovė v. knei-
tie nė. – vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 
2002, p. 614–615. 

305. Žinyno ii tomas jau paruoštas: [apie biografijų žinyną „Jav 
lietuviai“] // Draugas (Chicago). – 2001, lapkr. 30.

2003

306. bėkšta kazys Jurgis // visuotinė lietuvių enciklopedija. – vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 8.

307. bendoraitis aleksandras Ferdinandas // visuotinė lietuvių en-
ciklopedija. – vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos insti-
tutas, 2003, t. 3, p. 47.

308. Daugintis Petras // visuotinė lietuvių enciklopedija. – vil nius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 522.

309. Dielininkaitis Pranas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
vil nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, 
p. 743.

310. Žvilgsnis į baigtą žinyną „Jav lietuviai“ // Lietuvių balsas 
(Chi cago). – 2003, bal. 1.

2004

311. Dumbliauskas albinas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, 
p. 199. 

312. Džiugas stasys // visuotinė lietuvių enciklopedija. – vil-
nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 5, 
p. 289–290. 

313. Gailiušis steponas Jurgis // visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, 
p. 329.
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314. Giedraitis Juozas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6, p. 638.

315. knyga apie išeivijos pedagogą Juozą Masilionį: [apie kn. būk 
bitelė...: amerikos pedagogo Juozo Masilionio gyvenimo ke-
lias, rašiniai ir veikla / sudarė k. ambrasas. vilnius, 2004] // 
Lie tuvos aidas. – 2004, lapkr. 13.

316. Pedagogo J. Masilionio atminimui // Draugas (Chicago). – 
2004, kovo 27.

317. tarmėms skirti dešimtmečiai: [apie a. vidugirį 75-mečio pro-
ga] // Gimtoji kalba. – 2004, nr. 1, p. 23–24.

318. turiningą bendravimą prisiminus: [apie Čikagos lituanistą    
J. Ma silionį ir kitus visuomenininkus] // būk bitelė...: ame ri-
kos pedagogo Juozo Masilionio gyvenimo kelias, rašiniai ir 
veikla / sudarė k. ambrasas. – vilnius: baltos lankos, 2004,    
p. 375–379. 

2005

319. Dvi kalbininko studijos krikščionybės Lietuvoje tema. – Rec. 
kn.: Z. Zinkevičius. Lietuvių poteriai. vilnius, 2000; Z. Zin-
ke vičius. krikščionybės ištakos Lietuvoje: Rytų krikščionybė 
vardyno duomenimis. vilnius, 2005 // Lietuvių katalikų Ma 
metraštis, t. 27. – vilnius, 2005, p. 673–678.

320. enciklopedijų leidybos instituto kūrėjas Zigmantas Pocius 
(1935–1997) // Lietuvos aidas. – 2005, lapkr. 12.

321. Gustas Juozas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 295.

322. Jokūbauskis stanislovas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, 
p. 685.

323. Juknevičius krizantas // visuotinė lietuvių enciklopedija. – 
vil nius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8, 
p. 767.
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324. netekome darbštaus etnologo: [v. Miliaus atminimui] / a. ba-
la šaitis, a. tyla // Lietuvių katalikų Ma metraštis. t. XXvii. – 
vilnius, 2005, p. 664–669; soter. – 2005, nr. 16, p. 253–256; 
XXi amžius. – 2005, lapkr. 2. 

325. [Recenzija]. – Rec. kn.: Z. Zinkevičius. Rinktiniai straipsniai. 
4 t. vilnius, 2002–2004 // Lietuvių katalikų Ma metraštis,    
t. 26. – vilnius, 2005, p. 735–740; Gimtoji kalba. – 2005, 
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