
    tis Vit s (gimė 1932 rugpjūčio 12  iūliškyje, M rij mpolės r.), lietuvių k l inink s, 

habil. dr. (1994), prof. (1996). 1957   igė Vilni us u-tą. 1957-66 dir o  ietuvių k l os ir liter tūros 

i-te. 1966–72 dėstė Vilni us u-to Kauno vakariniame fakultete; 1968–72  ietuvių k l os ir liter tūros 

k tedros vedėj s. 1972–2001 dirbo Vilniaus u-to  ietuvių k l os k tedroje. 1965 apginta disertacija – 

„D   rtinės lietuvių k l os d lelytės“; ši  tem  p skel ė str ipsnių (LiK 6, 1962; LKK 7, 1964 ir kt). 

Habilitacinis darbas – knyg  „ ietuvių k l os sint ksė“ (1–2, 1994, 
3
2002); ši  tem  p skel ė ir 

str ipsnių (Klb. 26(1), 1975; 53(6), 2006; LKK 9, 1967; Blt. 16(1), 1980; 17(2), 1981; 26(2), 1990; ALt 6, 

2004 ir kt.). Ak deminės „ ietuvių k l os gr m tikos“ t. 2–3 (1971–76) ir „K l os pr ktikos p t rimų“ 

(1976, 
3
1992) vien s  utorių. Prisidėjo prie lietuvių k l os gr m tikos rusų k lba (Грамматика 

литовского языка, 1985), „D   rtinės lietuvių k l os gramatikos“ (1994, 
4
2005) p rengimo. P r šė 

studijų vadovų: „Žodžių junginių pro lemos“ (1976), „ ietuvių k l os sint ksės pr ty os: Įv d s. 

Žodžių ryši i. Žodžių jungini i“ (1998). „ ietuvių k l os f ktų rinkimo progr m i“ (1983) p rengė 

sint ksės skyrių. Išleido „D ukšių kr što žodyną“ (2002). P skel ė str ipsnių ir k l os kultūros 

klausimais, lingvistikos veik lų recenzijų. 
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