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KA ZIMIERAS GAIVENIS

TARPTAUTINIU TERMINOLOGIJOS PRINCIPU TAIKYMAS
MUSY TERMINIJAIL

Nomenklatiira yra sunkus ir painus daIykas, todél tik nedaugelis ryZtasi siekti
jos tobulumo.
W. Arnold Lewis
Tarptautiné* terminy tvarkyba apima jvairiy dokumenty — terminologijos
kodeksy, standartyu, nomenklatiiros registry —rengima. Sie dokumentai papra-

stai svarstomi ir tvirtinami tarptautiniuose kongresuose. Tarptautiniu mastu
norminta anatomijos, botanikos, chemijos, geologijos, zoologijos nomenklatira,
kultiriniy augaly veisliy pavadinimai, elektrotechnikos terminai. Antai 1950 m.
V tarptautiniame anatomy kongrese buvo sudarytas Tarptautinis anatomijos nomenklatiiros komitetas (International Anatomical Nomenclature Committee),

kuris patvirtino tokius terminy tvarkybos principus:
1. Kiekvienas kino organas turi biti vadinamas vienu terminu (i3imtys labai
tetos).
2. Oficialiajame sqara8e visi terminai turi biti pateikti lotyniSkai. Kiekviena Salis
turi laisve sudaryti lotyniskyjy terminy atitikmenis gimtaja kalba.

3. Anatomijos terminai turi biti, kiek tai jmanoma, trumpesni ir paprastesni.
4. Terminai turi biti lengvai jsimenami, pageidautinas taip pat jy instruktyvu-

mas bei apraSomasis pobiidis.
5. Kino organai, kurie yra artimai topografiskai susije, pagal galimybes Zymétini

panaSiais pavadinimais (arteria femoralis, vena femoralis, nervus femoralis ir t.t.).

6. [vairis bidvardZiai turi biti vartojami suprieSinti (major — minor, superior
— inferior, superficialis — profundus).
7. Oficialiojoje apraSomosios ir mikroskopinés anatomijos nomenklatiroje
nevartotini eponimai (tikriniai vardai)'.
Tarptautiniuose botanikos ir zoologijos nomenklatiiros kodeksuose nurodomi
sistematikos vienety rangai, bendroji pagrindiniy pavadinimy struktira, norminama sinonimy, homonimy vartosena ir kt.
1 Nomina Anatomica. MexayHapoquat aHaTomMMueckaa HOMeHKNaTypa. M., 1970. Cit.

pagal Keinys S. Terminologijos abécélé. V., 1980. P. 88.

1)

Tarptautiné standartizacijos organizacija (ISO) jungia nacionalines standarti

zacijos organizacijas. Technikos komitety priimti tarptautiniy standarty projektai tvirtinami ISO Taryboje. Standartizuojami netik atskiry sri¢iy terminai, bet ir
terminologijos principai ir metodai.
Visi Sie tarptautiniai darbai Siek tiek siejasi ir su misy terminologija.
Antai 1977

m. Kauno medicinos institutas (dabar — Kauno medicinos akademija) i8leido
leidinj ,,Tarptautiné embriologijos nomenklatira“, 1989 m. i8éjo A. PraSkevitiaus,

R. Kazakevitiaus ir L. Luka¥evitiaus knygelé ,,Tarptautiné vienety
sistema medicinoje“. Rengiant daugiatomius akademinius mokslo veikalus (pvz.,
,,Lietuvos
fauna“, ,,Lietuvos flora“) ir lietuvi8kus vadovélius auk&tosioms mokyklo
ms (pvz.,

S. Pavilonio, R. Stropaus, K. Tama¥ausko ir A. Urbono »Zmogaus
anatomija“,

A. Pabijansko ,,Zemésiikio gyvuliy anatomija“ir kt.) lietuviska terminija
derinama
prie tarptautiniy terminologijos Kodeksy ir standarty reikalavimy.
Nepaisant visy
siy darbu, miisy terminija daugeliu atZvilgiy dar yra provinciné ir
tinkamai nesutvarkyta. Antra vertus, ne visi tarptautiniai terminy standartai ir kodeksai
taip pat
yra aukSto mokslinio lygio. Pavyzdziui, rengdami ISO standarto
»lerminologijos

principai ir metodai* (704—87) lietuvi8kaji varianta, pastebéjome, kad
kai kurie jo
teiginiai neatitinka Siuolaikiniy kalbotyros sampraty (pvz., sinonimy
ir kvazisi-

nonimy savoky aiSkinimas, sinchronijos ir diachronijos principy
kaitaliojimas

nurodant ir apibiidinant terminy darybos biidus ir kt.). Ta pati galima
pasakyti
ir apie Lietuvoje i8leistus darbus. Antai »Larptautinés embriologijos nomenklati-

ros“ rinkinyje yra nemazai netaisyklingy terminy, pvz.: tarpruja
(metoestrus),
dviruja (dioestrus), priesruja (prooestrus), gimdyminis periodas (puerperi
um), daugiagemalinis néStumas (polyembrionica gestatio), vienasegmentiniai
raumenys (muscu-

li monosegmentales), trilapelinis trynio maisas (trilaminaris saccus vitellinus
) ir kt.
Kokiy keblumy i8kyla taikant tarptautinius terminologijos principus
miisy
7
terminijai?
Pirmas dalykas — apie tarptautiniy terminologijos organizacijy (pvz.,
INFOTERM-o, Tarptautinio terminologijos tyrinéjimy instituto ir kt.) veikla ir
darbus
mes mazai ka Zinomeir tiesioginiy rySiy su jomis nepalaikome. Lietuvos
mokslinése bibliotekose nerasimenet ir jy leidziamy veikaly.
Antras dalykas — miisy mokslo ir gamybos specialistai jprate ie8koti
terminijos etalony, o ne jos universalijy. Todél, krintant tusy kalbosprestizui,
atsigreziama j angly kalba, anglicizmy jtaka darosi vis tySkesné. Tas taip
pat nepageidau-

tina. Kai kuriose mokslo srityse (pvz., augaly ir gyviiny sistematika,
medicina ir

kt.) tarptautiniu etalonu i8 dalies gali biti laikoma tik lotyny
kalba. Tadiau ir ji

neturety biti aklai kopijuojama. Tarptautiniuose terminy kodeksuo
se daznai nurodoma, kad terminus nacionalinémis kalbomis reikia versti. Tuo
tarpu misy

specialistai terminy vertima daZnai supranta pernelyg tiesiogiai
, tik kaip gramati¥-

kai adekvaty vertima. Pavyzdziui, rusi$kas terminas Komnaexmytouue
Oemaau

lietuviSkai vertiamas gramati$kai adekvatiai (veikiamasis
dalyvis — veikiamuoju

dalyviu) — komplektuojancios detalés, o reikéty versti neadekva
tiai — neveikiamuoju dalyviu, t.y. komplektuojamosios detalés. Dél Prasto vertimo
atsiranda tokiy
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Zodziy junginiy, kokiy misy kalboje ir biti negali. Blogiausia, kad kai kurie pavadinimai jtvirtinami ne tik terminijoje, bet ir jmoniy nomenklatiroje ir iSsilaiko
deSimtmetiais, pvz.: remonto mechaniné gamykla (arba: remonto-mechaniné gamykIa). RusiSkas jos pavadinimas — pemonmuo-mexanuyeckuii 3ae00. Lietuviskas pavadinimas turéty biiti mechaninio remonto imoné.
Treéias dalykas — interlingvistiné terminologijos kryptis prieStarauja miisy
terminy tvarkybos tradicijoms. Pavyzdziui, tarptautiné terminijos naujadary vienodinimo organizacija Varsuvoje IOUTN (International Organization for Unification of Terminological Neologisms) savo technikos terminy tvarkybos rekomen-

dacijas remia tokiais principais?:
1, Naujiems atradimams, i8radimams ar naujai atsirandantioms savokoms
suteikti tokius pavadinimus, kuriuos biity galima perimti j kitas kalbas be pakeitimy arba mazZai kq pakeitus.
2. Vartoti moksloir technikos kalboje naujus Zodzius, jeigu tai jimanoma, originalo forma arbatik Siek tiek pakeistus (pavyzdZiui, pridedant prieSdélj ar priesaga),

tatiau iSlaikant originalo Zodzio Saknj.

3. Pagal tradicija, jsigaléjusiq kai kuriose moksloir technikossrityse, kaip terminy kiirimo pagrindgtikslinga vartoti graiky ir lotynu kalbas (pana¥iai kaip kosmo- :
nautikoje vartojamos rusy ir angly kalbos).
4. Tai, kas pasakyta, netaikytina jau vartojamai terminijai. Jeigu jos trikumai
gali kelti pavojy gyvybei ar Zmoniy sveikatai, tai reikéty vienodinti ir vartojamus

terminus.
5. Jeigu naujo termino originalo formos perimti neimanoma, rekomenduojama
mokslo ir technikos Zodynuose lygiagretiai pateikti ir originalo pavadinima.

Pastaraisiais deSimtmetiais miisy mokslo kalbai ir terminijai pasidaré ypaté pa-

vojingos tendencijos: 1) sunkiai reguliuojamas tarptautiniy terminy srautas ir 2)
vertiniy i$ rusy kalbos antplidis.

LietuviSky naujadary specialistai pradéjo vengti. Terminizacija S. Salkauskio
terminologijos teorijoje buvusi svarbiausias naujy terminy kiirimo biidas, pasidaré
neproduktyvi. Ja nukonkuravo terminy skolinimasis ir hibridiniy naujadary kiri-

mas. Esant tokiai miisy terminijos padétiai, interlingvistiniai terminologijos principai atrodo sunkiai pritaikomi.
Ketvirtas dalykas — tarptautiniai terminologijos kodeksai, nors ir duoda daug
laisvés nacionalinéms kalboms, bet terminija ir nomenklatiira vis délto pernelyg
toli atitraukia ir nuo bendrinés, ir nuo Snekamosios kalbos. Dél to miisy termini-

joje kartais nepaisoma net ir svarbiy terminologijos kodeksy reikalavimy (pvz.,
nesilaikoma riiSiy jvardijimo dvinario principo augaly ir gyviiny sistematikos te
minijoje ir kt.), Misy fizikai vartoja vienus SI sistemos i8vestiniy vienety pavadinimus, 0 medikai — kitus. PavyzdiZiui, ,,Fizikos terminy Zodyne“ (V., 1979) teikiami pavadinimai Jiumensekundé (viesos energijos dydis), metras kubu sekundei
(tirio iSeigos dydis), o minétoje knygeléje ,,Tarptautiné vienety sistema medicino® Plagiau Zr. CroOepcKuit 3. Hayanas u texamyeckas TepManonorus // Uszecrus AH CCCP.
Cepua mr.1 s3bika. M., 1974. T. 33(5). C.448— 453; Neoterm. Warszawa, 1987. Nr. 7—8.S.6—10.
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je“ — liumenas per sekunde, kubinis metras per sekunde ir pan, Mediky vartojama
i8vestiniy vienety pavadinimy sistema artimesné bendrinei ir Snekamajai kalbai,
o fiziky vartojama terminija — labai grieZtai sunorminta,

Penktas dalykas — kai kurios tarptautiniy kodeksy tekomendacijos yra prie8-

taringos. Pavyzdziui, tarptautiniame anatomijos nomenklatiiros kodekse asmenvardiniy terminu (padaryty i§ mokslininky, atradéjy, i8radéjy pavardziy) vartosena

draudziama, tarptautiniame zoologijos nomenklatiiros kodekse — ribojama kai
kuriais taksonais, 0 technikos terminijoje — leidziama be jokiy apribojimy. Asmenvardiniy terminy gausu visose mokslo srityse. Ypaé daug ju vartojama medicinos,

technikos, fizikos, matematikos terminijoje. Sie terminai nuo kity skiriasi pirmiausi
a
tuo, kad yra nepakankamai motyvuoti. Teigiama jy ypatybé — galéjimas jamZinti

mokslui nusipelniusius Zmones. Miisy terminijoje Sio tipo terminai yra dvejopi:
1) vienaZodzZiai, pyz.: dZaulis, kelvinas, kiuris, omas, rentgenas, voltas ix 2) sudétiniai, pyz.: Archimedo désnis, Doplerio greitis, Dekarto koordinatés, Adisonoliga,

Ebsteino sindromasir kt. Rusy terminijoje dar populiariis ir ,,bidvardis + daiktavar
dis“ tipo asmenvardiniai terminai, pyz.: mapKoeckuti npoyecc, 2diimopoéa nozocmp,
eecmaxueea mpyba, Oyetacoso npocmpancmeo ir pan. Mes tokiy lietuvi8ky
terminy

‘ vengtume, laikytume juos nenorminiais. Apskritai asmenvardiniy terminy vertinimas labai prieStaringas, nenustatytos jy vartojimo taisyklés. Kai kuriuose
lietu-

viSky terminy Zodynuose (pvz., ,,Medicinos terminy Zodyne“ ir kt.) asmenvardiniai terminai bemaZ visi pakeisti kitais terminais.
Tarptautinés terminy vienodinimo rekomendacijos ir tarptautiniai terminologijos kodeksai nelabaiatsizvelgia j 2 svarbius dalykus: 1) j kalby prigimtj (kas tinka
analitinéms kalboms, tas nelabai gali tikti sintetinémsir t. t.) ir 2) i kalby raidos

laipsnj ir ta kalba kalbantiy Zmoniy skaiéiy (kalbos, turédamos nevienoda
i i§plétotus funkcinius stilius ir terminijos sistemas, negali biti lygios partnerés)
.

SeStas dalykas — lietuviy terminija ir nomenklatiira turi palyginti senas tvarkybostradicijas ir joms daugiau jtakos daré ir tebedaro didziujy kaimyniniy kalby (ru-

su, vokietiy ir kt.) terminija ir nomenklatiira, negu terminy norminimo tarptauti
niai

kodeksai, taisykliy sqvadai ar standartai. Ta dalyka gerai parodo palyginti daug
tarptautiniy elementy turin@ios ir bene labiausiai nuo Zmoniy kalbos nutolusios
lietuviSkosios chemijos nomenklatiros tvarkybos istorija ir dabartiné jos padétis.

Tarptautiné teorinés ir taikomosios chemijos sajunga buvo jkurta 1921
m. Po
daugelio posédziy 1940 m. buvo paskelbtas chemijos nomenklatiiros sudarymo

taisykliy savadas. Per tuos du deSimtmedius intensyviai buvo tvarkoma ir lietuviska
chemijos terminija: i8éjo originaliy lietuvisky chemijos vadovéliu ir monografi
jy,
pvz.: F. Butkeviciaus ,,Elementarinis kokybinis analizas“ (1929), V. Ruokio
,,Ana-

liziné chemija“ (1922), ,,Organiné chemija“ (1923), V. Cepinskio ,,Fiziné
chemija“

(1928—1930)ir kt., prof. F. Butkevitius 1928 m. Lietuvos mokytojy suvaziavi
me
pateiké chemijos lietuviskos nomenklatiiros projekta.

Dél karo sumaiSties chemijos nomenklatiiros tarptautiniy taisykliy
savadas tada
nebuvo apsvarstytas ir buvo mazai kam Zinomas. Tik 1947 m,
nutarta perZiiréti
Sias taisykles. Po ilgu svarstymy jos buvo i§ esmés perdirbtos ir 1953
m. paskelbtos
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angly ir pranciizy kalbomis. Jos buvotikslintos 1955 m. Sveicarijoje, 1956 m. Anglijoje ir 1957 m. Pranciizijoje. 1970 m. i8éjo Siy taisykliy leidimas, paskelbtas Zurnale

»lUPAC Information Bulletin: Appendices on Tentative Nomenclature, Symbols,
Units and Standards“ (1970, September, N 8). Taryby Sajungoje Sios taisyklés
atskira knyga i8éjo tik 1979 m. — «Homenkuatyputie npapuna MEOTIAK no xuMum». Tuotarpu lietuvi8kas K. Dauk¥o ,,Chemijos Zodynas“ iXéjo 1960 m. Siame
Zodyne, kaip nurodomajo pratarméje, ,,atomy ir grupiy kiekius nurodantieji skaitvardZiai (di, dvi, tri) ir nelinksniuojamieji prieSdéliai (azo, nitro, orto, tio ir t. t.)
prijungti prie pagrindinio ZodZio, pvz.: dichloridas, dvivalentis, tribromidas, azobenzolas, nitrojunginys, ortorigStis, tiosulfatas. Kai kurie rii8j paZymintieji prie’-

déliai pagal tradicijq atskirti brikSneliu, pvz.: alfa-gelezis, beta-spinduliai. Svetimiems pavadinimams prisegtos lietuviSkos galiinés, pvz.: fenilas, toluolas. Alkoholiy ir fenoliy pavadinimamsstengtasi prisegti galiine -olis, o angliavandeniliams

-olas, pvz.: fenolis, naftolis, benzolas, toluolas. Elektrolity ir i8 grupiu sudarytu
organiniy junginiy pavadinimai ra8yti atskirai, biitent: amonio sulfatas, metilo
chloridas, etilo acetatas. [ junginio molekule ivesto atomo ar grupés pavadinimas
prijungtas prie pagrindinio ZodZio, iSleidzZiant balse, pvz.: brometilenas, diaceti-

lenbenzolas, etoksilanilinas. Dviguby drusky panagios sudedamosios dalys sujungtos brikSneliu, pvz.: kalio-aliuminio aliinas. Kompleksy sudedamosios dalys su-

jungtos brikSneliais, pvz.: kalio heksachloro-plateatas. Kompleksinés riigstys ir kai

kurios sulforiigStys ra8ytos dvejopai, biitent: vandenilio heksaciano feroatas arba
heksaciano-geleZies (2) riig8tis, toluolo sulforigstis arba sulfotoluolas [...] Rig’-

¢iy pavadinimai duoti daugiausia kilmininko forma, pvz.: azoto rig%tis, oksalo
rlgstis, sviesto riigStis, nes tie pavadinimai yra trumpesni uz «azotine, oksaline,

sviestine»* (p. 3—4). Véliau K. DaukSas apie chemijos nomenklatiiros tikslinima
irgi panaSiai ra8é: ,,Informacijos sumetimais skiriama nomenklatiroje galiiné

»Olis* nuo ,,-olas“, ,,-alas“. Galiiné ,,-olis“ rodo junginio alkoholine: funkcija
(fenolis), ,,-olas“ — neteikia apibréZtos informacijos, tik rodo gimininguma su

angliavandeniais (benzolas, toluolas), .,-alas* —rodo mi8inj (tirpalas, daZalas,

tepalas, Zibalas). Lygiai taip pat galiiné .,-idas“ rodo elemento neigiama poliarizacija (oksidas, hidridas, sulfidas, chloridas), .,-ilas“* — teigiama elemento ar grupés
poliarizacija (nitrilas, acetilas, kuprilas), ,,-atas“ rodo neigiama grupés poliarizacija (sulfatas, karbonatas). Zodziy jungimu taip pat gali didinti informacija.
PavyzdZiui, kompleksiSkai prijungtas atomas ar grupé bei molekulé raSomasurai-

de ,,o“ (diamoniakosidabras, heksachloroplatinatas), o nekompleksiSkai prijungti
pakaitai raSomi be ,,o(chlorbenzolas)“*. Si terminija prie IUPAC taisykliy dar
nebuvo priderinta. Pradéjus vartoti Sia nomenklatira, kalbininkams nepatiko
du dalykai: 1) brikkSnelio ra8ymas kai kuriuose minétuose ZodZiy junginiuoseir 2)

ilgi daugiaSakniai pavadinimai. A. Valeckiené apie iq chemijos nomenklatiira taip
tagé: ,,Kartais kilmininko junginiai raSomi su brikSneliu, pyz.: dichloro-auratai,
fluoro-aliuminatai, fluoro-boratai, fluoro-germanatai, bet

stroncio

aliuminatai,

* DaukSas K. Apie chemijos terminy daryba // Lietuviy kalbos sekcijos sasiuvinis. 1969.
Sas. 10. P. 11.
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fluoro vandenilis (be brikSnelio). Cia brikSnelis nereikalingas“*. Dél daugiaSakniy
terminyji pastebéjo, kad ,,neretai Sios riiSies démenys jungiami j viena Zodj, vietoj
kurio geriau biity vartoti pastarosios ri¥ies junginj, pvz.: acetiloksiacetonas (=
acetilo oksiacetonas), benzolazonaftilaminas (= benzolo azonafilaminas), heksametilacetonas (= heksametilo acetonas), dimetilaminazobenzolas (= dimetilio amino
(ar amininis) azobenzolas), triaminbenzoiné rigstis (= triamino benzoiné rigstis),

metilaminoksibenzoiné rigstis (= metilo amino oksibenzoiné rigstis) ir pan.“® DaugeIi kalbininky ypaé erzino vienu ZodZiu raSomas pavadinimas aminoragstys. Ne karta
buyositiloma jj taisyti. Ta¢iau chemikai su tuo nesutiko. Skelbdami organinés chemijos terminijos tikslinimo programa,jie ra8é: ,,Kai atomy grupés pavadinimasi8reiSkiamas tarptautiniais nelinksniuojamais ZodZiais (nitro-, nitrozo-, azo-, sulfo-,
tio-, tia-, hidroksi-, metoksi-, aceto-, butiro-, amido-, akrilo- ir kt.), jie raSomi kaip
prieSdéliai, jungiant juos su Zodziu, kuri tie prieSdéliai papildo. Taip sudaromi
ZodZiai nitrometanas, tiofenolis, hidroksibenzaldehidas, acetonitrilas (ne aceto
nitrilas), aksilonitrilas (ne aksilo nitrilas). Jei pagrindinis Zodis prasideda balse,
tai jungiamaja virtusi raidé o praleidziama (sakoma acetanilas, aksilamidas). Zodis
aminas gali turéti dvi prasmes: pirmuoju atveju aminas reiSkia junginj su NH,
arba NHRgrupémis (visa junginj), o antruoju — nelinksniuojamas prieSdélis amino- nurodo tik patia NH, grupe. Todél reikia sakyti aminy oksidai (pvz., metilamino hidrochloridas), antruoju atveju tenka jungti ZodZius (pyz., aminofenoliai,

aminoriigstys ir pan.)**.

Laikantis tarptautiniy principy,reikia dar gerokaitikslinti misy chemiijos nomenKlatira. Pagal parengta projektq’ eteriy R1—O—R?pavadinimai sudaromi i radikalo R?O pavadinimoir angliavandenilio, atitinkantio radikala R?, pavadinimo,
pvz.: izopropoksipropanas, etoksietenas. Pirminiai aminai ir simetrinés struktiros

antriniai bei tretiniai aminai vadinami prie radikalo pridedant Zodgali -aminas,
pvz.: etilaminas,trietilaminas. Necikliniy aldehidy bei ketony pavadinimai sudaromi

prie angliavandenilio, turincio tokj pat anglies atomy skaitiy, pavadinimo pridedant
atitinkamus Zodgalius -alis ar -onas, pvz.: heksanalis, 2-butanonas ir t. t. Tarptauti-

nés (IUPAC) nomenklatiiros taisyklés visi8kai neatsisakoir trivialiuju pavadinimy,

nors kai kas ir nenorijy jsileisti j miisy mokslo kalba. Apskritai tarptautinés ([U-

PAC) nomenklatiiros taisyklés iki iol buvo nepopuliarios ir mazai Zinomos. Todél

dabar Lietuvos chemikams iSkyla nomenklatiros tarptautinimo uZdavinys.

Laikantis tarptautinés nomenklatiiros, pirmenybe reikétu teikti daiktavardziy
kilmininko formoms, o ne biidyardZiams su priesaga -inis, -é, Pvz.: pienoriigstis,

nikotino rigstis ir net dezoksiribonukleino ragstis ir t. t. Kilmininkas geriau tinka

priklausomybei ar kilmei apibidinti, o biidvardZiai su priesaga -inis, -é Siomis
teikSmémis daZniausiai yra rusy kalbos induktai.

* Valeckiené A.Kity kalby kilmés sudurtiniai Zodziai // Kalbos kultiira. 1968. Sas. 15. P. 21.
* Ten pat. P. 23.
° Degutis J., DaukSas V., Mationis Z.ir kt. Organinés chemijos terminijos tikslinimo programa // Mokslas ir technika. 1989. Nr. 10. P. 30.
? Autorius — E, Butkus. Projektas buyo apsvarstytas 1991 m. vasario 12 d. bendrame chemiky
ir kalbininky terminology pasitarime.
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a

ADOPTION OF INTERNATIONAL TERMINOLOGY PRINCIPLES
TO THE LITHUANIAN TERMINOLOGY
Summary

This paperdeals with the problems of adoption of Lithuanian termsto
theinternational codices
of anatomical, botanical, and zoological terminology. It also
investigates the standardization
of chemical nomenclature in accordancewith the international
requirements of IUPAC. Somedifficulties in attempting to modernize terminology and to preserve
its Lithuanian nature have been
pointed out.

2. Lietuviy kalbotyros klausimal, XXXI

