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V.Fokas - A.Juciui

Leningradas, 1952 m. sausio 5 d.
Didžiai gerbiamas Adolfai Pranovičiau!

Nuoširdžiai sveikinu Jus, sėkmingai apgynusį disertaciją. Man nepavyko pasvei-
kinti Jūsų iš karto po gynimo, nes posėdis dar tęsėsi.

Nors mano patarimų buvo nedaug, bet džiaugiuosi, jog jie buvo Jums naudingi ir
padėjo Jums gauti tokius įdomius rezultatus.

Aš esu labai patenkintas Jūsų asmenyje įgijęs kvantmechaninių skaičiavimų tęsė-
ją ir neabejoju, jog tolesnių Jūsų tyrimų rezultatai šioje Jūsų pasirinktoje srityje bus
ne mažiau įdomūs negu jau gauti rezultatai.

Linkiu Jums sveikatos ir sėkmingo darbo.

Jūsų V.Fokas

Verslą iš rusų L

Laiško kopija (rusų k.) yra akad. A.Jucio memorialiniame kambaryje

V.Fokas - A.Juciui

Leningradas, 1954 m. kovo 27 d.
Didžiai gerbiamas ir brangus Adolfai Pranovičiau!

Jūsų laiškas, rašytas vasario 11 d., mane labai nudžiugino. Visų pinna man buvo
malonu sužinoti, jog Jums ne tik patvirtintas daktaro laipsnis ir profesoriaus vardas,
bet ir esate išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Nuoširdžiai Jus svei-
kinu. Bet, svarbiausia, man malonu žinoti, jog Jūs sėkmingai tęsiate ir plėtojate Vil-
niuje mano darbus - kvantmechaninius atomų skaičiavimus.

Kai Jūs išspausdinsite savo straipsnį apie galimybę aproksimuoti pakaitinius na-
rius, būtinai atsiųskite jį (arba jo vertimą į rusų k.) man. Tas klausimas mane labai
domina.
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Rašau Jums atsakymą pavėluotai, nes buvau išvykęs dviem mėnesiams ir tik va-
kar grįžau [ Leningradą.

Spaudžiu Jūsų ranką
V.Fokas

Versta iš rusų k

Laiško kopija (rusų k.) yra akad. A.Jucio memorialiniame kambaryje

V.Fokas -A.Juciui

Leningradas, 1958 m. birželio 28 d.
Didžiai gerbiamas Adolfai Pranovičiau!

Noriu nuoširdžiai padėkoti Jums už puikų Leningrado studentų praktikos darbų
organizavimą apie tai aš sužinojau iš Marijos Ivanovnos Petrašen. Studentų darbas,
Jums tiesiogiai vadovaujant, ne tik duos naudos jiems patiems, bet ir glaudžiau susies
mūsų katedras. Priimkite mano nuoširdžią padėką.

Siunčiu Jums dvi paskutines savo knygeles ir du atspaudus.

Nuoširdžiai gerbiantis Jus
V.Fokas

I ersla iš nisii k

Laiškas (rusų к.) >та LMA bibliotekos rankraščių skyriuje.

A.Jucio fonde f. 285, b. 537.1. 1
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V.Fokas -A. Juciui

Leningradas, 1959 m. spalio 29 d.
Didžiai gerbiamas Adolfai Pranovičiau!

Nuoširdžiai dėkoju už man atsiųstą Lietuvos TSR Fizikos ir matematikos institu-
to darbų rinkinį.

Jums vadovaujant Vilniuje susidarė stiprus kolektyvas, sprendžiantis suderintinio lauko
teorijos ir praktikos klausimus, taigi Vilnius tapo vienu iš šios srities pasaulinių centrų.

Nuoširdžiai gerbiantis Jus
Akad. V.Fokas

Versta iš rusų k.

Laiškas (rasų k.) yra LMA bibliotekos rankraščių skyriuje, A.Jucio fonde f. 285, b. 537,1. 2

V.Fokas-A.Juciui

Leningradas, 1962 m. balandžio 26 d.
Brangusis Adolfai Pranovičiau!

Esu labai sujaudintas Jūsų laiško ir kvietimo dalyvauti birželio 6-9 d. pasitarime
Vilniuje. Tačiau birželio mėnesį aš turėsiu ruoštis konferencijai radijo bangų difrakci-
jos klausimais Kopenhagoje, kuri ten vyks birželio pabaigoje. Todėl man būtų sunku
atvykti į Vilnių, nors ir labai norėtųsi paklausyti, kas naujo padaryta srityje, kurios
problemas kažkada aš entuziastingai sprendžiau.

Man labai įdomi Jūsų pastaba, jog vadinamoji Racah formulė jau slypėjo mano
1940 m. gautose formulėse.

Linkiu Jums kuo geriausios kloties.

Nuoširdžiai Jūsų
V.Fokas

I Irsta iš nišų k.

Laiškas (rusų к.) )та LMA bibliotekos rankraščių skuiuje. A.Jucio fonde f. 285. b. 537.1.3
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V.Fokas - Jubiliejaus komisijai

Leningradas, 1964 m. rugsėjo 2 d.

Lietuvos TSR akademiko Adolfo Pranovičiaus Jucio jubiliejaus komisijai

Dėl užsienio komandiruotės negalėdamas asmeniškai dalyvauti iškilmingame po-
sėdyje, prašau perduoti didžiai gerbiamam Adolfui Pranovičiui Juciui j o šešiasde-
šimtmečio dieną mano pačius širdingiausius sveikinimus ir geriausius linkėjimus.

Aš didžiuojuosi, kad j is kažkada buvo mano mokinys. Neabejoju, kad vaisingas
Adolfo Pranovičiaus darbas, jau pavertęs Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ka-
tedrą vienu iš atomų ir molekulių teorijos pasaulinių centrų, tęsis daugelį metų.

Akademikas V.Fokas

Versta išnisųk.

Laiškas (rusų k.) )та LMA bibliotekos rankraščių skyriuje, AJucio fonde f. 285. b. 76,1.118


