TERMINOLOGIJA IR DABARTIS

.Terminologijair dabartis* - tokia antra8te Kauno technologijos
eido straipsniy rinkinj!, j kurj yra sudéti 1997 m. biri

zelio 4 d. ten vykusiai mokslinei konferencij

»lechnikos moksly

kalbos problemos* paragyti straipsniai. Knyga iSéjo prieS ta konferencija, tad dalyviai su praneSéjy mintimis galejo susipazinti ne tik

auditorijoje, bet ir grize j namus.

Leidinyje paskelbti 43 straipsniai. Penkios deSimtysjy autoriy dirba
devyniose aukStosiose mokyklose ir mokslo jstaigose. Tai Lietuviy
kalbosir Latviy kalbosinstituty terminologai, gausokas biirys Kauno ir Siauliy aukStyjy mokykly lietuviy ir svetimy kalby déstytojy,
mazdaugkas penktas autorius — gamtos bei technikos moksly spe-

cialistas i8 Kauno technologijos universiteto, Vilniaus universiteto

bei Matematikos ir informatikosinstituto.
Daugumastraipsniy vienaip ar kitaip yra susije su technikos kalba bei terminologija,tik keletas skirta gerokai platesniems dalykams,

pavyzdziui, L. Barzdziukienés ,,Kalba — kultiriné Zmogausraiska“,

G. Cepaitienés,,Kalbos etiketo funkcijos ir Zenklai“, R. Lekavicienés ,,Kalba ir samonépsicholingvistiniy tyrimy pagrindu“. Taip pat
tik kelete straipsniy bent kiek platéliau gvildenamas kuris nors terminologijos teorijos dalykas (K. Gaivenio ir A. Kaulakienés,,Kalbinis ir dalykinis technikos terminijos vertinimas“, V. Skujinios,,Tarptautiniai nacionalinés terminologijos elementai“, V. Skujinios ir M.

Kirytés ,,Terminografijos savitumasspecialiojo teksto stilistikos at-

zvilgiu“) ar tiriami atskiry Saltiniy terminy ar jy pateikimo bruoZai

(N. Banevicienés ,,Technikos terminy standarty apibrézimy ydos“,

J. Gaivenytés ,,Lietuvisky ir anglisky keturZodziy technikos terminy

struktiry sugretinimas[- struktiros gretinimas]“, J. Korsako ,,Fizikos terminai metakalbos teksty leksikos poZitiriu“, V. NeGitino ir V.

NeCitinienés ,,Darieji lotyniski ir graiki8ki afiksai bei démenys medicinos terminijoje“ ir kt.). Placiu istoriniu lingvistiniu zvilgsniu j
kai kuriuos specialiosios leksikos dalykus savo straipsniuose Zvel-

Terminologija ir dabartis: Mokslo darbai, Kaunas: Technologija, 1997. 244 p.
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gia V. Riméa

(,,Apie kai kuriuos technikos terminus") ir Sk. Valentas

(,.Materialiosios technikos terminai indoeuropieciy poetikoje“).
straipsniy dalis skirta terminologijos praktikos ir moDidziausia
kymo klausimams. Dalykiskas grindimas bidingas daugumai gamtosir technikos moksly specialisty raSyty straipsniy. Juose argumentuotaikeliamipasitaikantyskai kuriy sri¢iy terminy nenuoseklumai,
pateikta jdomiysiiilymy(V. Dagiené ,Mokomosios programinésjran-

gos terminologijos problemos“, St. Ratautas ,Zodzio apranga terminologiniai sunkumai“, St. Zajankauskas Apie terminus éminys,

pavyzdys, méginys, tyrinys, bandinysir kt.“, St. Zebrauskas pKai kuriy elektrotechnikos terminy vartosenos sunkumai*, A. Zilinskas

»Lietuviskos informatikos terminijos keblumai“ir kt.). Bet daugiausia yrastraipsniy, kuriuose vienaip ar kitaip nagrinéjamiar ai’kinamijvairiis mokslo kalbos bei terminologijos mokymo Klausimai. Stai
tik keletas tokiy straipsniy: D. Aleknienésir V. Zulienés,,Profesinés
kalbostaisyklingo kiréiavimo ugdymas“, R. Bukauskienés,,Ekologijos ir agronomijos angly terminijos mokymas auk8tojoje mokykloje“, G. Klimovienés ,,Verslininkystés ir komercijos terminy mokymas naudojant aktyvaus mokymo metodus“, E. MileSkevicienés,,Specialybés terminijos mokymo metodai“, Sv. Statkevicienés ,,Doktoranty profesinés kalbos mokymo ypatumai“ ir kt. Dalyje Siy straipsniy taisomapo Ziupsneljivairiy kalbos(visy pirmaprofesinés) dalyky. Yra ir beveik vien profesinés kalbos kultirai skirty straipsniy,

pavyzdziui, R. Bartkevicienés ir N. Petnitinienés ,,Mi8kininky profesinés kalbos nesklandumai“, V. Celiesienés, R.Zilinskienés ir R. Zu-

kienés ,,Déstytojy raSomosios ir Snekamosios kalbos trikumai“, V.
Liolienés,,Kai kurie elektrotechnikos terminy darybosir vartosenos
netikslumai“, E. Molytés ,,Dazniausios mediky terminijos klaidos“
ir kt.
Straipsniy autoriai neretai labai susiriiping kelia aktualius moks-

lo kalbos, terminy darymo, vartosenos ir mokymo klausimus. Daugiausia jy mintys sukasi apie dabarting terminologijos praktika ir specialiosios kalbos mokymodalykus.Beje, artimas pacios terminologi-

jos, jos praktikos siejimas su mokymu bus bene jdomiausias kalba-

morinkinio turinio bruoZas, iki Siol retokai taip j vienq daikta suei81

nantis. Grynieji* terminologai, taip pat jvairios terminologijos kosijos paprastai bemazvisai nesidomi mokymu, norstai yra vienas
svarbiausiy (jei ne pats svarbusis) terminy diegimo j vartoseng budy.

‘Tad, apskritai imant,rinkinyje gvildenamaar bent palieciama nema-

zai svarbiy terminy esaties, jy ir su jais susijusios dabartinés bakles,
dalyky.
»Terminologija ir dabartis“ — jdomi, turininga, neblogai technis-

kai sutvarkyta ir iSleista knyga. Ja, be abejo, naudosis, remsis ir ter-

minytvarkytojai, ir kalby déstytojai. Taciau remdamasis leidinio skaitytojas turés biti apdairus — per visa knyga susidarys gerokas pluo’tas jvairiy netikslybiy, apsirikimy, klaidingy teikiniy, aiskinimy ar
nepagristy isvady. Dél to, norint padéti knygos autoriamsir skaity-

tojams, SiameraXinyje ir rapi visy pirma paminéti bent svarbesnius

nepriimtinusar abejotinus dalykus, taip pat atkreipti ju démesj j kai

kuriuos minties ir kalbos netikslumus.

Sena dalies misy mokslo, menoir kity sri¢iy specialisty béda yra

nepakankamasty dalykyistorijos pazinimas. I8 cia kyla palyginti nereti smarkis pajauninimai — nemazai kam turbit atrodo, kad prieS

XX a. ar net pirmaji sio amZiaus kraSto nepriklausomybés tarpsnj
Lietuvoje beveik nieko nebita — nei dailés, nei muzikos, nei mokslo

ar technikos, nors esame didelés Didziosios Lietuvos KunigaikStys-

tés kultiros paveldétojai ir turime vieng seniausiy rytinés Europos

pusés universitety. Deja,ir kai kurie ,,Terminologijos ir dabarties“
autoriai, rodos,aiSkiai per vélai teranda savosriciy pradziq — straipsnyje ,,Kai kuriy elektrotechnikos terminy vartosenos sunkumai*teigiama, kad Lietuvos universiteto septyniasdesimtpenkmetis sutam-

pantis su tokia pat technikos moksly sukaktimi (p. 216), 0 straipsnio
»Priesaginiai medicinos terminai P. Avizonio ,,Akiy ligy vadove*
autorei rodosi, kad minéta 1940 m. i8leista P. Avizonio knyga esanti

vienas pirmyjy lietuviy medicinos terminy Saltiniy (p. 51). Tiek lietuviy terminologijos, tiek ypa¢ mokslo ar technikos pradzios deréty

ieSkoti kur kas anksdiau.
Turimeir dar vieng keistoka paprotj - labai neapibréztai zmones

vadiname kalbininkais. Net patys kalbininkai pradiniy klasiy moky-

toja A. Vireliting (1887-1925) neretai pavadina kalbininku, matyt,
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dél to, kad keleta metytreciojo desimtmeciopradzioje kartu su J.

Jablonskiu, K. Bugair kitais dirbo Terminologijos komisijoje, parengeé tos komisijos priimty terminyrinkinélj bei parasévieng kitastraipsnj ir knygelg. Gal kartais dél panagiy prieZasciy straipsnyje ,,Leksikiniai [=Leksiniai]ir stilistiniai moksliniy teksty ypatumai™lingvis-

tais pavadinti inzinierius A. Novodvorskis bei medikas A. Suminas

(p. 154). Taciau aplinkui matant K. Gaivenio, E. Jakaitienés, J. Palionio, R. Piotrovskio, A. Reformatskio, G. Vinokuroir kt. tikry kal-

bininky pavardes, visai pagristai galima suabejoti, ar tik minétieji

asmenysj tg kompanija nebuspateke per klaida.
I8 rinkinio straipsniy nesunkuprilasyti gera pluosta netiksliy jvairiy kalbos dalyky aiskinimy. Keletas pavyzdziy i8 zodziy darybos —
galiinés vediniu laikomassu priesaga -tis padarytas Zodis jeitis (p.
16) ir atvirk8<iai - priesagos -tas vediniu palaikytas ai’kus galiinés
vedinys uZkratas (p. 53). Neapdairiai isskyrus Zodziuose pragula bei
pazaida priesagas -u/air -da (p. 54), neiprastai nukramtytos lieka
pamatiniy Zodziy praguléjo bei pazeidé Saknys -gul ir -Zeid-. Tokie
dalykai pirStu prikigamai rodo, kad kai kurioms terminy nagrinétojomsreikéty nuodugniau pastudijuoti darybinio skaidymo pamatus.
Labai praversty apskritai geresné raSandiy pazintis su Zodziy datybos, gramatikos, kalbos kultirosir teikybosteorija. Tai gal padéty
isvengti nebitytaisykliy sudarinéjimo, leisty objektyviau vertinti tiek
kity teiginius, tiek turima kalbos medziaga. Pavyzdiiui, kai taisomi
elektrotechnikos leidinyje pavartoti priesagos -inis, -é bidvardziai
tik dél to, kad jie esa iSvesti i8 tarptautiniy Zodziy,turingiy priesaga
-ab ar -yv- (aktyviné, diferencialiné ir kt., p. 128), nesunku pamanyti, kad taip daryti bidvardziy bendrinéje kalboje esa negalima. Bet
yra juk ne taip — prie tinkamai daromyir vartojamy tokiy vediniy
niekas nekimba ir néra pamato kibti. Kitame straipsnyje priesagos

-inis, -é darybos i8galés dar labiau ribojamos — teigiama, kad pries
Sia priesaga ,,nereikéty vartoti kitos priesagos“ (p. 135). Visai nere-

géta negirdéta. Pirmiausia neaisku, kaip tokia ankstesng priesaga
baty galima pavartoti. Nebent éia noréta pasakyti, kad i8 priesaga
turinciy Zodziy bidvardiiai su -inis, -é nedaromi. Bettai biity didelé

netiesa. Budvardziy priesaga -/nis, -é yra kaip tik viena i8 tu, kurios
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dabaryralabai dariosir teturi palyginti nedaug darybos apribojimy

Reikéty kur kas tiksliau reiksti savo mintis, kad nesusidaryty jspu-

dis,

jog i8vedinejamos nebiitos taisyklés ar kKokie nesami kalbos po-

linkiai. Be galotai svarbu mokantstudentus, ne tik mokslinése konferencijose ar moksloleidiniuose, nes mokyti reikiatiktai tikry dalyku.

Pramanytytaisykliy ar per dideliy apibendrinimyrinkinyje yra ir

daugiau. Pavyzdziui, apie Zodzius

su tarptautiniu démeniu Aidro- tei-

giama: ,,Démens A/dro- savarankisku Zodziu pakeisti negalima.

Cia

svarbu, koks antrasis sudurtinio Zodzio démuo - lietuviskas ar tarp-

tautinis. Jeigu tarptautinis ir reiSkiantis termina ar mokslo savoka
{=ir yra terminas], tai turéty biti vartojamas sudurtinis Zodis, pvz.,
[=:] Aidrostatika, hidrodinamika, hidrotransmisija it pan., 0 jei lietuviskas, sudurtinis terminaskeistinas sudétiniu, pvz., [=:] A/draulrné pavara, hidraulinis siurblys, hidraulinis variklis ir kt.“ (p. 238).
Nesileidziant j Sios iStraukélés raiskos negerumus (vis délto pirmojo

sakinio ir baigiamosiosiStraukosdalies prieStaringumonutyléti néra
kaip — savarankisku Zodziu pakeisti esq negalima, bet tuoj pat kei¢iama!), Gia visy pirma ripi pasakyti, kad dabartinés bendrinés kalbos
teikyba visai neduodaprielaidy tokiomstaisykléms. PrieSingai. Jei
tokia taisykle bity imta vadovautis (0 tokiy tarptautiniy pradmeny,
be Aidro-, yra gerokas pluostas), tekty daryti nemazq dabartinés kalbos praktikos ir teikybos perversma.I8 kur tokie dalykai kyla? GalbatiS perdém raidiskai suprastos Valstybinés lietuviy kalbos komisijos rekomendacijos dél keleto ZodZiy su pradmeniu auto- (beje, tai

rodyty, kaip atsargiai aukStosinstitucijos turéty kistis j atskirus dalinius vartosenos klausimus, 0 kiSdamosikaip tiksliai turéty reik3ti

savo teiginius).

Atskirus kalbos dalykus ne visi kalbininkai aiskina vienodai. Tai
ne béda. Taip gali biti ieskoma mokslo tiesos. Taciau negerai, kai

kokiosprielaidos
syty tikriaus'

ar galimybés iSpuciamos.Prie tokiy dalyky priklau-

domiyir taikliy prof. V. Urbuéio pamastymy deél

galimy sudurtiniy Zodziy darybos aiskinimy vieno kito suabsoliutin-

tas pacios dirybos kaip Zodziy darybos bido nebepripazinimas (diriniai laikomi galiniy vediniais).
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Ta¢iau ir visi akademiniai zodziu

darybosapragai,
ir mokykliniai vadoveliai galtiniy ir dtiriniy darybos
i kriva neplaka. To reikéty laikytis ir aukStyjy mokykly (ypaé ne
filologus mokantiems) déstytojamsir nekvarSinti nei kity dalyky déstytoju, nei studenty galvy (p. 70). Lygiai taip duriniais ar sudurtiniais
terminais netinka vadinti sutrauktiniy Zodziy medpunktas, medsesuo, tubdispanseris ir pan. (p. 135-136).
Leidinyje yra pateiktas gerokas pluostas jvairiy kalbos taisymy.

Deja, del dalies jy reikia abejoti, kai kurie ir visai nepriimtini, 0 vie-

tomis taisominetaisytini dalykai. Be platesnio konteksto sunku pasakyti, ar tiksliai taisomas gabaritas pasakymeiskirstos medienosga-

baritas odziu taris (p. 41), nestai visai skirtingos reik8més Zodziai.

Tad biidamaspateiktas be platesnio aiskinimo,Sis taisymas gali Zmo-

nes klaidinti. Deja, toks isplé8ty i8 bitinos vartojamosios aplinkos
Zodziy beilyéiy taisinéjimas, rodos, net ima plisti. Sunku suprasti,

kodéltaisomas gyvy gyviausias pasakymas medZio Jeidimasir kuo

geresnis paprastai kita reikime vartojamassiiilomas jo pakaitalas
medzio vertimas(p. 41, dél ty Zodziy vartosenosZr. DZ, 439 ir 923,
LKZ VII 270). Neaisku, kodél keistu laikomas terminas Sakny papjovimas(p. 43). Skaudiiai klysta kalbininké, teigdama, kad kalbos
normomsesq nusikalstama sakant acid /abai (p. 77). Kalbostaisytojai turéty biti daug atsargesni, visy pirmastengtis kuo geriau pazinti
gyvaja kalba, kalbos taisymyteorijq ir praktika, nes kai imamitaisineti visai geri, gyvosios kalbos pamatu sudaryti terminai ar net paGidstos kalbos pasakymai, nejuciom sprista pro lipas Zodziai:,,VieS-

patie! Kas Gia daroma su miisy kalba? Kodeldirbtiné kalba ima kai

kam rodytis geresné uz gyva?!“ Apskritai taisymai turi biti akivaizdiis, labai ai8kis, pagristi, reikia tiksliai parodyti, kas ir kuriais atvejais taisoma.
Vietomis skaitytojui gali biti sunku susigaudyti, ar tinka, ar netinka atskirus Zodzius ar pasakymusvartoti, pavyzdziui, vienur apspresti taisomas kaip kalbos klaida (p. 71), o kitur sitilomas vartoti
(p.224). Kai teigiama, nors ir A. Pupkiu remiantis, kad jvardziuoti-

nés formosesan¢ios ,,biitinas sudétiniy terminy rodiklis“(p. 42), ge-

rokai persiidoma. Netgi labai reikéty abejoti, ar bitina sakyti, kaip

ten pat teikiama, tik grynasis pusynas, Jaikinasis sandélis, natiralu85

sis atZélimas. Neaisku, kuogrindziam
rodziy junginiy aliumininés
gyslos, kondensatoriniat varik
miniotaisymas kilmininku(p.

128). Turbit kiekvienas special

ip kalbos vartotojas patvir-

tinty, kad jprasta ar jprasciau dabar sakyti a/iumil

ninis dalgis, sidabrinis pinigas, varinis laidas. Ir kilmininke
svetimas, gerai pazjstamas, bet dabartinéje kalboje toki
lyg ir virtes poetinés, meninés,o ne dalykinéskalbos s:

pasakymai kondensatoriaus variklis ir kondensatorit
vaizdziai jvardija skirtingas savokas, dél to negali biti vienas kitu
taisomi(kalbosatzvilgiu). Nebentkas pacius daiktus bitty sumaiges
(bet tai biity dalyko,o ne kalbos,klaida)...

Pasitaiko, kad pateiktuose pavyzdziuose ne viskas taisoma, kas

taisytina. Pavyzdziui, sakinyje Pasirenkant antenas buvo vadovautasi

Ju paplitimu, sukurtos skaiciavimo metodikos pilnumu taisomastik

zodis pilnumu(p. 69), bet, jei nenoréta labiau pagerinti to sakinio,
bity tike pataisyti dar bent jo pradziq - Buvo vadovaujamasiparen-

kamy anteny paplitimu<...>. Per vienpusiskai tam tikruose pasakymuosetaisomas veiksmy pavadinimy naudininkasbendratimi, pvz.:
1) Tolerancijy sistemos sudarymui (= Tolerancijy sistemaisudaryti) nustatomastolerancijos vienetas (p. 70); To kiam
kampy matavimut (=Tokiems kampams matuoti) dazniausiai naudojama sinusiné lintuoté (p. 70); 3) Didelis démesys
skiriamas gaminamos produkcijos kokybés
ivertinimuts (=Daug démesio skirtagaminamosprodukcijos kokybei jvertinti) (p. 65). Geriau ir svarbiausia gyviau biity tokiais atvejais ragyti kad ir taip: 1) Kad buty sudaryta tolerancijy sistema,
nustatomas tolerancijos vienetas;2) Tokie kampai dazniausiai matuojamisinusine liniuote; 3) Labai riipinamasijvertintigaminiy ko-

kybe.

Sj bei ta galima prikisti ir dél paciy straipsniy autoriy kalbos.
Tai, zitrék, netinkamaipavartotas koks Zodis ar Zodelis,tai lytis,

pvz.: 1) apibrézimy sistematiskumas (=sistemiskumas), p.

34; 2) jaunesnés ir vyresnés (=Zemesnésir aukstesnés)

klasés, p. 100; 3) Nepakanka konstatuoti kalbos svarba moks1iniame pazinime (=moksliniam pazinimui), p. 21; 4) <...>
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tinkamai suformuluota
daryta) kalbiné aplinka <...>, p. 66; 5) <...> buitina smarkiai splésti <...> tarptauti-

ny zodéymokéjima lietuviy kalba (=/etuviy kalboje
vartojamy tarptautiniy zodziy mokéjima), p. 164 (beto, ir pats Sis
teiginys labai abejotinas). Gana daznai pamirstas dalies kilmininkas,
Pvz.: 1) Dél to atsiranda struktdriniai idiomy variantat (=struktiriniy idiomy varianty, dar geriau: susidaro <...> varianty), p. 25; 2) <...> gali susiformuotiir sinonimiski frazeologizmai (=sinonimisky frazeologizmy, dar geriau: susi-

daryti<...> frazeologizmy), p. 27; 3) [programajtraukémeir j va i-

rias mandagumo formules (=jvairiy mandagumoformuliy; dar geriau: jvairiy mandagiypasakymy), p. 102; 4) <...> mokoma <...> paciam sudarytis akinius (=sakiniy) su tuo Zodziu,
p. 132; 5) <...> nesunku aptiktiprokalbés laikus siekianéius

minimalius tekstus-sintagmas (=siekianciy minimaJy | mazucty teksty-sintagmy), p. 194 ir kt. Deja, deja! Vis dazniauir
patys kalbininkai, matyt, toldami nuo gyvosios kalbos, nebevartoja

dalies kilmininkoir tais atvejais, kai gyvosios kalbos dvasia jo verktinai reikalauja.
Pastaruoju metu labaiplinta atvirkStinés mi8riyjy (derinamyjy ir
nederinamyjy) pazyminiy tvarkos mada. Ir paminklas garbingiausioj Vilniaus vietoj pastatytas Lietuvos didziajam kunigaikS¢iui, 0
ne didziajam Lietuvos kunigaikS¢iui. Gausoka maiSalynésir recen-

zuojamameleidinyje. Net ne vieno straipsnio antra8téje gal pagal
kokius logikos, o ne pagal kalbos polinkius sumétyti tokie pazyminiai, pvz.: ,,Profesinés kalbostaisyklingo kirciavimo ugdymas“(p.

11), ,,Déstytojy rasomosiosir Snekamosios kalbos trikumai“(p. 68),

»Doktoranty profesinés kalbos mokymo ypatumai*(p. 189)ir kt. Ir
sklandziau,ir jprastiau, gyviau bity sakyti bei ra8yti taisyklingo pro-

fesinés kalbos kirciavimo mokymas(kirciavimo mokoma, ugdymas

Gia netinka), rasomoyiir Snekamoji déstytojy kalba, profesiné doktoranty kalba.
Nebesigilinant j ivairius kalbamoleidinio netikslumus,vis délto
labaidarriipitarti Zodelj kita dél svetimy kraSty asmenvardziy ra’ymo. Lotyniska raidyna vartojanciy kra8ty asmenvardziai knygoje daz87

niausiai ra8omi originalo pavidalu, daznai pridétos lietuviskos galinés. Bet pramaiSiui vietomis kySteli ir pagal tarima palietuvintas parasymas, pavyzdziui, koks W von Humboltas (p. 46; tik kazkodél
tokiu atveju palikta svetima vardo raidé), Heigensas(p. 22) ir kt.

Darnenuosekliau déliojamoslietuviskos galiinés,ir dél to vienas autorius gali para’yti Wittgensteinas(p. 20; Sis Zodis per klaida leidiny-

je isspausdintasnesu raide g, 0 su q), 0 kitas - Wittgenstein (p. 124).

Tokiu atveju jau sunkusuprasti, ar apie pona, ar apie ponia kalbama.

Mai8aties Gia daug,ir visai nepaisoma,kadlietuviy bentjau galiine is
esmésvisa 3j Simtmetj buvo jprasta skirti vyriskos ir moteri8koslyties asmeny pavardes,ty. vartoti ponas Heideggeris (tariama, daz-

naiir ra8oma[Heidegeris]), Osgoodas [Osgudas], Sapiras [Sepiras],

bet ponia Heidegger [Heideger], Osgood [Osgud], Sapir [Sepir] (Sie
pavyzdiiai parinkti i8 p. 46, 124, 125, jie ten pateikti negerai). Be
abejo, tai rodo, kad ra’ytojams ¢ia daug kas tebéra neai8ku.
Sis Ziupsnis pastaby suragytas ne tam, kad biity norima ta, kaip
sakyta, gana jdomyrinkinj supeikti. Ne! Tik noréta atkreipti skaitytojy (ypaé ne kalbininky) démesjj tai, kad skaityti Siq knyga, beje,
kaipir visas kitas, reikia pagalvojant ir paabejojant, kad niekada netinka aklai sekti tuo, ka kas kurir kaip pasakoar paraso. ,,Terminologijos ir dabarties“ autoriai ieSkojo tiesos. Ne visuometji i$ karto
susvinta. Tad galir jiems cia sura’ytos mintys ir abejonés padés Zengti kokj Zingsnelj j priekj gimtosios kalbos pazinimo, mokymoirtyrimokeliu.
Stasys KEINYS
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