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imasi Neseniai pasirod~ pirmasis 
"Mūsų kalbos" numeris. Da· mus. 

• 

spręsti šiuos klausi-

bar skaitytojai gali susipa- G. Nemickaitė lr A. Pau-
žlnti su antruoju, kuriame lausklenė, taip pat A. Kau· 
nagrinėjama ·technikos spe- lakienė, A. Balašaitis taiso 
ctalistq kalba. Bet tegul ne- Įvairių technikos raštų 
atšlyja ir htliitanJtaral na!- ("Mokslo lr technikos", mo-
grlnėjamos problemos aktua· komųjq technikos knygelių, 
lfos visiems. Pavyzdžiui, A. mokslo darbų serijos "Elekt-
Dragūnevlčlus lr AA Klemen- ronika") kalbą. D. Levtnas 
tavlčlus al§klna, kuo skiria.. aptaria. Anekamoslos kalbos 
si MASINA lr MECHANIZ- ydas~ Jis al§klna sktrtutną 

· MAS: mašina tat ta1n ti· tarp žodžių REMONTUOTI 
~ kras Įrenginys, atitekantis (stambius objektus natnus, 
· mecbcniintus judesius, o me- automobilius} · 1r TAI!;YTI 
· chanlztttas kūnų (nebūtinai {nedidelius objektus tele· 
· kietų, gali būti ir dujos, lr vizorlus, radijo imtuvus lr 
· skysčiai!) sistema, kurt vie- sJnulkesntus). Taip pat kriti-
= noki judesĮ keičia kitokiu. kuojama vis dar d~na klat .. 
~ Autoriai det~tai ir pa,pras- da: JUODAI BALTAS 'I'EI.E-
. tat, suprantamai aiškina žo- VIZORIUS ,,JUODAI BAL-

džių ĮNAGIAI, ĮRANKIAI, TAS yra tas pats, ka• ta•nslal 
ĮRAKCIAI, ĮT AlSAI, ĮREN- baltas (t. y. pilkšvas),.. Tad 
GIMAI, PRIETAISAI ir kitų geriau būtq sakyti NESPAL-

. žodžių reikšmes, kuo jie skl· VOT AS TELEVIZORIUS. 
· riasi vieni nuo kitų. Tokios Numeryje spa os 

pastabos aktualios ne tik V. Vltkausko taisomos I§· 
· technikos specl':llfstams, bet kreiptos vietovardžių for•nos 
. 
· visiems, k·urle vartoja §tuos ir klrčiavlmas, du Vydūno 

žodžius, vadinasi, kone kiek- laiškai V. Falkenhanut, lsto-
vienam. rlko B. Dundulio pastabos 

K. -Paulauskas, A. Ba:užys dėl Iietuvlą mln~jlmo ka-
taip pat . nagrinėja terminijos relų tautosakoje. Leidinio 
pro·blemas, aktualia8 tiksliųjų gale patelkia1na lingvistinio 
lr techninių mokslų specla- gyvenimo kronika. 
llstarns.· Malonu·, kad patys . }t·:.·,.: .,..~;~ :·· .. 

tam tikros srities speclalfstat _ ... -
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