
N. KORTLANDAS. 
universiteto profesorius, 
dija. 

Leideno 
Olan-

Dar studijų metais susidomė
jau baltistika. Dešimt metų su
:S.irašinėjau su profesoriais V. 
.Maiiuliu ir A. Sabaliausku. 
Tarptautinėje baltistų konferen
.cijoje dalyvavau pirmą kartą. 

5ka1čiau pranešimą iš prūsisti

kos. 

Cia susipažinau su daugeliu 
jžymių mokslininkų, kurių pa
vardes seniau žinojau tik iš jų 

.darbų. Labai daug įspūdžių, 

dar negaliu jų apibendrinti. Di
delis džiaugsmas girdėti gyvą 

Jietuvišką šneką. 

x x x 
V. šMOLSTYGAS. Pensllvanl-

jos. . universiteto 
JAV. ' 

profesorius, 

l"ai· didžiausia baltistų konfe
:renci'j a pasaulio baltistikos is
torijoj e. Galėjau klausyti tik 
-vienos temos pranešimų - bal
'1ų ir kitų indoeuropiečių kalbų 

·santykiai. Pranešimai buvo la
·bai įdomūs, bet gaila, kad ne
_galėj eu dalyvauti kitų seikcijų 

darbe. Mane ypač domino pra
nešimai, skaityti balt·ų ir slavų 

kalbŲ· santykių sekcijoje. Visų 

pranešimų lygis labai aukštas. 

Skaičiau pranešimą apie kil
mininko vartojimo atvejus lie
ituvių kalboje. 

Malonu matyti senus bičiu

:lius. Turėjau progą vėl su jais 
pasikalbėti. 

Dėkoju organizaciniam komi
'tetui už tokį 1gerą, svarbų, įdo-

mŲ kongresą. 

J. P. LOCHERIS. Berno uni
versiteto profesorius, Šveicari
ja. 

tą. 70-iaisiais metais čia staža
vausi. 

Konferencija paliko labai ge
rą įspūdį pranešimų gausumu, 
jų moksliniu lygiu. Tik per 
daug dalykų vyko tuo pačiu 

metu, todėl negalėjau išklausy
ti kai kurių mane dominančių 

pranešimų. 

Dalyvavau literatūrinės kal
bos sekcijos darbe. Pažymė

čiau profes.oriaus J. Palionio 
pranešimą „Dėl lietuvių htera
tūrinės kalbos kilmės" interdia
lektinės „koncepcijos" . 

x x x 
Dž. BOLONJEZIS, 

Mokslų Akadem1jos 
dentas, Mllano 
draugijos prezidentas 

Milano 
vlceprezl
kalbinlnkų 

Labai džiaugiuosi, kad čia at
važiavau. Dėkoju šeimininkams, 
surengusiems tokią puikią kon. 

Liet1,;.va, · pabendrauti su kolego
mis. Malonūs buvo pokalbiai 

su profesoriais V. Kubiliumi, 

H. Zabuliu, V. Mažiuliu ir ki! 

„ KADA IR K.ODEL SUSIDOMEJOTE BALTISTIKA „ KOKIE RYŠIAI JUS SIEJA SU 
UETUVA "i.1 KAIP VERTINTUMETE SIĄ, PENKTĄJĄ BALTISTŲ KONFERENCIJĄ „ 

Į šluos ir kitus klausimus atsako konferencijos dalyviai -mūsų šalies ir ujsienio moksli
ninkai. 

Lietuvių kalba susidomėjau 

60-ųjų metų viduryje. Visa 
etimologinė literatūra sako, 
kad be baltų nėra kitų tokiq 
kalbq, kurios parodytq ryšius 
su visomis rndoeuropiečių kal
bomis. Mūsų Universitete yra 
suorganizuoti lietuviq kalbos 
kursai. Todėl kartą per savai
tę turiu galimybę pakalbėti lie
tuviškai. 

Vilniuje lankausi trečią kar-

ferenciją. Visi pranešimai man 
buvo įdomūs. Prieš atvykdamas 
į Lietuvą, Milano universitete 
skaičiau paskaitą apie lingvisti
nius graikų, armėnq ir iraniečių 

santykius, o Vilniuje skaičiau 

pranešimą apie· tai, kaip baltų, 
slavų ir armėnų kalbas tyrinė

ja A. Mejė. 
Tai antroji mano viešnagė 

Vilniuj e, todėl džiaugiuosi ga
l ėjęs iš arčiau susipažinti su 

tais. 
Ęe to, aš daug pamačiau . 

Pirmą kartą buvau Druskinin
kuose, Čiurlionio name muzie
JUJe. Ten gražūs miškai, pui
kios sanatorijos. 
- Lankiausi Trakuose, Moksli
ninkų rūmuose Verkiuose. 

x x x 
A. NEPOKUPNAS. Kijevo A. 

vyresnysis mokslinis bendradar. 
i>otebnio kalbotyros instituto 

Tarybinis studentas 3 

bis, filologijos mokslų dakta
ras. 

Konferencija - tai katilas, 
kuriame verda mokslas. Išgirsti 
daug nauji.\ idėjq iki tol ,. kol 
jas paskelbia spaudoje. Galima 
svarstyti, ginčytis. . . Bendravi
mcs - tai ir yra svarbiausia. 

Ši konferencija mari - ··ket
virteji. Kuo skiriasi nuo anks
tesniq? Onomastikos sekcijoje 
(kurios darbe aš dalyvavau) bu
vo labai aktyviai diskutuojama. 
Ir ne t:k tarp pranešėjų. Pasi
sakė daug klausytojq iš audito
rijos. Gerai buvo organizuotas 
konferencijos darbas. Paskaitos 
sugrupuotos ciklais, pagal te
matiką. Problematiški buvo len
kq, latvių ba!tistq pranešimai. 
Mane sudomino kauniškio . A. 
Bu~kaus pranešimas apie lietu
vių giminines pavardes. · 

Ir dar noreciau pridurti -
šioje konferencijoje derėjo da
lykiškumas ir jumoras. 


